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Sumário Executivo

O Sistema Via Livre de BRT da Região Metropolitana do Recife (RMR) é composto por dois corredo-
res metropolitanos inaugurados em 2014. Este estudo tem por objetivo avaliar os corredores de BRT 
Leste-Oeste e Norte-Sul deste sistema quanto (i) ao atendimento aos critérios de projeto e operação 
definidos pelo Padrão de Qualidade BRT, (ii) à contribuição para a promoção de maior integração de 
políticas de transporte e uso do solo e (iii) ao aprimoramento das condições de mobilidade, a melhoria 
da experiência dos usuários e a redução das externalidades ambientais.

Estes corredores possuem características que podem ser replicadas em outros corredores troncais do 
Sistema Estrutural Integrado (SEI), a rede integrada de transporte público coletivo da RMR, em que se 
faz necessário requalificar o sistema de transporte público. Neste sumário executivo, apresentamos os 
principais resultados das avaliações empreendidas, as oportunidades de melhorias e recomendações 
para o aprimoramento do sistema e seus resultados positivos no desenvolvimento urbano da RMR.

Avaliação de Projeto e Operação com Padrão de Qualidade BRT 

• A avaliação feita por meio do Padrão de Qualidade BRT foi realizada apenas nas extensões dos 
corredores com prioridade de passagem e circulação exclusiva para ônibus, tendo coberto 22,8 
km do Norte-Sul e 7,6 km do Leste-Oeste.

• O BRT Via Livre Leste-Oeste foi classificado como BRT Básico, enquanto o corredor de BRT Via 
Livre Norte-Sul obteve a classificação de BRT Bronze.

• Pontos para melhoria no projeto: a pista com prioridade não atende o trecho de maior demanda 
na chegada ao Centro do Recife; a qualidade das condições de acesso às estações por cami-
nhada é baixa; faltam informações básicas sobre os serviços nas estações, veículos e terminais.

• Pontos para melhoria na operação: ocorrem sucessivas invasões de carros particulares às pistas 
com prioridade do ônibus; o corredor Norte-Sul apresentou problemas específicos relacionados 
à manutenção da infraestrutura enquanto a pontuação do Leste-Oeste sofreu deduções por apre-
sentar velocidade média abaixo do limite desejável de 20km/h.

Contribuição para a promoção de maior integração de políticas de transporte e uso do solo 

• Os corredores de BRT contribuem substancialmente para aumentar a população coberta pela a 
rede de transporte de média e alta capacidade, assim como as oportunidades de trabalho, saúde 
e educação atendidas, o que amplia o acesso à cidade.

* O percentual da população que vive dentro do raio de 1km a partir das estações da rede de 
transporte de média e alta capacidade aumentou de 13% para 23%.

* O percentual de postos de trabalho privados próximos à rede de transporte passou de 20% 
para 30%.

* O percentual de unidades do Ensino Superior próximos à rede de transporte passou de 14% 
para 29%.

* O percentual de policlínicas, hospitais gerais e especializados cobertos pela rede passou 
de 15% para 31%.

• As análises sobre o entorno dos corredores indicam diferenças significativas de consolidação 
urbana e perfil socioeconômico em áreas próximas das estações e terminais.

* As áreas no entorno do corredor Leste-Oeste apresentam características de territórios mais 
consolidados, com maior patamar de densidade e desenvolvimento urbano. 

* Com um número menor de estações e terminais, o corredor Leste-Oeste contempla mais  
pessoas, cobre mais oportunidades de empregos do setor privado e mais unidades de Ensino 
Superior por ponto de acesso.

* O BRT Norte-Sul se destaca por contemplar um percentual maior da população de baixa renda, 
promovendo maior equidade na distribuição da rede de transporte de média e alta capacidade.

Aprimoramento das condições de mobilidade, melhoria da experiência dos usuários e redução das 
externalidades ambientais 

• A origem e destino das viagens demonstra a importância dos corredores no acesso às oportuni-
dades da área central do Recife para a população residente na região metropolitana.

• Desde sua inauguração, os dois corredores contribuíram para induzir mais viagens: mais de 20% 
dos usuários entrevistados não realizavam deslocamentos similares antes da implementação 
dos respectivos corredores. Pode se tratar tanto de usuários que mudaram de localização de 
atividades (mudança de local de emprego ou de estudo, por exemplo) quanto pessoas que se 
beneficiaram do serviço mais rápido e conveniente do BRT para acessar novos destinos.

• Uma pequena parcela dos atuais usuários migrou do transporte individual para o BRT - 3% dos 
entrevistados no corredor Leste-Oeste e 2% no Norte-Sul.

• O tempo médio de deslocamento foi consideravelmente reduzido nos dois corredores (28% de 
redução no Leste-Oeste, 16% no Norte-Sul).

• O ganho de tempo de viagem tem potencial para ser ainda maior, já que em média os usuários 
percorrem 20% dos seus trajetos em trecho onde o veículo de BRT opera em tráfego misto. 

• Dada a necessidade de realização de transbordos para acesso ao BRT ou continuação da viagem 
até o destino final, houve um aumento do tempo de viagem de 18%, em média, nos trechos com-
plementares. A integração entre corredores de BRT e metrô é também prejudicada pelo fato de 
que o terminal e as estações que permitem essas transferências estão localizadas em trechos 
em tráfego misto.

• De forma geral, os usuários dos dois corredores indicaram que a qualidade do serviço de trans-
porte melhorou em relação aos modos utilizados anteriormente.

* A satisfação geral dos usuários foi de 84% no Leste-Oeste e 78% no Norte-Sul.
* O conforto no veículo foi o item que obteve maior avaliação positiva entre usuários dos dois 

corredores. A maioria dos usuários também avaliou positivamente o conforto na estação e a 
confiabilidade do serviço.

* Os itens que tiveram pior avaliação nos dois corredores foram: (i) segurança na viagem,  
(ii) lotação no veículo e (iii) disponibilidade do serviço nos finais de semana e à noite. A avalia-
ção dos usuários sobre estes itens foi relativamente pior no Norte-Sul do que no Leste-Oeste.

• A percepção predominante nos dois corredores é de que a implementação dos corredores de 
BRT não influenciou os gastos com transporte.

• A partir das entrevistas realizadas, foi possível estimar a poluição evitada com a implementação do 
sistema. Os corredores contribuíram para a redução de 61% das emissões de gás carbônico (CO2), 
76% das emissões de material particulado (MP) e 79% das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx). 
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Com base nos resultados deste trabalho, foram elaboradas recomendações que contemplam medidas para:

Aprimoramento da infraestrutura e operação dos corredores: 

A infraestrutura instalada e a operação poderiam ser aprimoradas, de forma a potencializar a eficiência 
do sistema, o tempo ganho e o conforto na viagem para os usuários. Seguem algumas recomendações 
nesse sentido:

• Prioridade de passagem: expandir a prioridade de passagem dos ônibus ao Centro do Recife, 
para aprimorar a regularidade do serviço, garantir maiores ganhos nos tempos de viagem para os 
passageiros e facilitar o acesso de forma mais rápida e confortável a mais 98 mil oportunidades 
de emprego privado, 32 unidades de Ensino Superior e 27 estabelecimentos de saúde. A expan-
são dos corredores para a área central da cidade pode ser complementada com a conexão física 
e por vias com prioridade de passagem entre os corredores e entre estes e o metrô.

• Segregação: implementar segregação física do corredor Leste-Oeste para garantir regularidade 
na velocidade dos ônibus e impedir de forma mais eficaz invasões à área de circulação do BRT.

• Fiscalização: automatizar a fiscalização eletrônica de invasão da prioridade de passagem por meio 
da utilização de câmeras, como já acontece nos corredores BRS Faixa Azul da cidade do Recife. 

• Sinalização de informações: ampliar e qualificar o sistema de sinalização de informações em 
terminais, estações, veículos e site online, garantindo precisão e clareza. A sinalização de infor-
mações aos usuários deve ser vista como uma função primordial do sistema.

Melhoria das condições de acesso para pedestres e ciclistas: 

As condições da infraestrutura para a circulação e acesso de pedestres e ciclistas ao Sistema Via Livre 
de BRT devem ser aprimoradas para que a qualidade e conforto sejam mantidos ao longo de toda a 
viagem dos passageiros. Abaixo são relacionadas recomendações específicas para o acesso de pe-
destres e ciclistas.

Condições de acesso e circulação de pedestres: 
• Calçadas: implantar e ampliar calçadas com no mínimo de 1,50 metros de faixa livre, pavimen-

tação com material de alta qualidade (pedra ou placa de concreto) e implantação de elementos 
para a acessibilidade universal (piso podotátil e rampas para acesso de cadeira de rodas).

• Segurança viária: regulamentar velocidades de no máximo 50 km/h no decorrer da via; implantar 
ou remodelar travessias de pedestres, com faixas de três ou mais metros de largura, semáforo 
para travessia de pedestres e rampa para acesso de pessoas com deficiência física.

• Segurança pública: aprimorar a iluminação pública em regiões onde há alto índice de criminalidade.
• Ambiente: avaliar o plantio de árvores e elementos de sombreamento no decorrer dos percursos 

à estação, com cuidado para não ocasionar a criação de áreas escuras (breus).

Infraestrutura cicloviária:
• Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas transversais: a infraestrutura cicloviária pode ser uma grande 

aliada para atrair passageiros no sistema de transporte público. No corredor Leste-Oeste, é re-
comendado que seja aprimorada a conexão das infraestruturas cicloviárias existentes próximas 
às estações Forte do Arraial, Parque do Cordeiro, Caiara e BR-101. No corredor Norte-Sul, os 
terminais de Igarassu, Abreu e Lima e Pelópidas apresentam estacionamento para bicicletas e 
é recomendado que seja avaliada a implantação de rede cicloviária para seu acesso com segu-
rança e conforto.

• Ciclovias e ciclofaixas paralelas ao corredor: dada a quantidade de ciclistas utilizando a faixa do 
BRT para circular, recomenda-se que seja avaliada a viabilidade de ciclovia na Avenida Caxangá, 
Boa Vista, Cruz Cabugá e PE-15, reduzindo-se o risco de colisões. 

• Estacionamento para bicicletas: espaços para estacionamento aumentam a segurança e con-
forto dos usuários de bicicletas e facilitam a integração com o uso de transporte público. Nos 
terminais há maior espaço disponível, por isso a implementação de bicicletários é facilitada. Pa-
raciclos (suportes para o estacionamento de bicicletas, fixados no piso, parede ou teto) podem 
ser instalados na entrada imediata das estações, em área visível para passageiros e funcioná-
rios, aumentando o conforto e praticidade na integração. 

Promoção de desenvolvimento urbano orientado pelo transporte: 

Corredores de transportes público de média e alta capacidade são importantes ativos das cidades e 
constituem possíveis eixos estruturantes para o desenvolvimento do território, dado o grande potencial 
de adensamento populacional e produtivo em seu entorno. Abaixo são elencadas algumas recomenda-
ções para o planejamento urbano alinhado aos princípios do Desenvolvimento Orientado ao Transporte 
Sustentável (DOTS), que buscam potencializar o impacto dos corredores de transportes na estrutura-
ção do território urbano e aumentar o acesso às oportunidades na RMR:

• Adensar áreas de entorno de estações e terminais: 45% dos setores censitários no entorno do 
Norte-Sul e 37% dos setores no entorno do Leste-Oeste possuem densidade inferior à nove mil 
habitantes por quilômetro quadrado (9.000 hab./km²), que representa o patamar de densidade 
recomendado pela ONU-Habitat (2003) para viabilizar a infraestrutura de transporte de média e 
alta capacidade. Estas áreas de baixa densidade representam oportunidades para promover uma 
ocupação do território da RMR de forma mais integrada com as infraestruturas de transporte.

* Um primeiro passo para este processo pode ser a utilização da Ferramenta para avaliação 
do potencial de DOTS desenvolvida pelo ITDP (2016). O uso desta ferramenta gera insumos 
importantes para identificar as áreas de estações com maior potencial para terem ocupação 
e desenvolvimento incentivados. 

* Além disso, é fundamental que as estratégias de adensamento incluam medidas para garantir 
a diversidade de perfil dos residentes e tornar mais justo o acesso às oportunidades urbanas. 
Neste sentido deve-se prever que, pelo menos, uma parcela do adensamento ocorra por ofer-
ta de habitação destinada a grupos sociais de baixa renda (Habitação de Interesse Social).

• Promover a mistura de usos do solo: o equilíbrio na distribuição de oportunidades de trabalho e 
serviços ao longo do corredor, com a promoção de usos mistos, pode contribuir diretamente para 
redução das distâncias de deslocamento, a adesão de novos usuários, maior uso dos espaços pú-
blicos e demandas melhor distribuídas ao longo dia. Recomenda-se a elaboração de estratégias de 
ordenamento territorial que estabeleçam incentivos à consolidação de atividades complementares 
(comércio, serviços, etc.) no entorno das estações e terminais dos corredores de BRT.
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1. Introdução

Na última década, as condições de mobilidade urbana da população da Região Metropolitana do Recife 
(RMR) vêm se deteriorando de forma acelerada. Entre 2004 e 2014, o tempo médio de deslocamento 
casa-trabalho na RMR aumentou em 32%. Entre as nove regiões metropolitanas e a Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) monitoradas pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD, IBGE) este foi o maior aumento de tempo de deslocamento observado 
neste período. Em 2014, a população da RMR gastava, em média, 41 minutos para chegar ao seu local 
de trabalho, o terceiro maior tempo de deslocamento entre as regiões metropolitanas do país, atrás 
apenas das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Dados da pesquisa de origem e destino realizada em 1997 na RMR apontam que cerca de 45% das 
viagens ocorrem por transporte público (EMTU, 1998). Até recentemente, no entanto, os modos cole-
tivos disponíveis na RMR se limitavam ao serviço de ônibus convencional transporte complementar e 
sistemas de transporte sobre trilhos para os deslocamentos diários. 

No contexto de preparação para a Copa do Mundo FIFA 2014, foram implementados dois corredores 
de BRT que faziam parte da estratégia para aprimoramento do transporte público coletivo definida no 
Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU-RMR 2008). Em operação desde 2014, estes corredores 
foram implantados em eixos importantes da rede integrada de transporte público coletivo da RMR, e 
possuem estações em cinco dos quatorze municípios da metrópole pernambucana (Recife, Olinda, 
Paulista, Igarassu e Camaragibe).

Corredores de BRT se destacam por serem capazes de absorver um grande número de viagens de 
forma mais rápida, confiável e prática para seus usuários se comparados ao sistema de transporte 
coletivo por ônibus convencional. Além disso, pelo potencial de adensamento demográfico e de ativi-
dades produtivas no seu entorno, estes corredores representam possíveis eixos estruturantes para o 
desenvolvimento urbano da RMR. 

Diante da relevância desta infraestrutura, é importante avaliar a qualidade do projeto implementado, 
bem como sua contribuição para a promoção de um padrão de mobilidade urbana mais inclusivo e 
sustentável. Este estudo tem por objetivo avaliar os corredores Leste-Oeste e Norte-Sul do Sistema Via 
Livre de BRT considerando: (i) o atendimento aos critérios de projeto e operação definidos pelo Padrão 
de Qualidade BRT desenvolvido pelo ITDP, (ii) a sua contribuição para a promoção de maior integra-
ção de políticas de transporte e uso do solo e (iii) o aprimoramento das condições de mobilidade dos 
usuários e a redução das externalidades ambientais. Com base nas avaliações empreendidas, foram 
elaboradas recomendações para o aprimoramento do sistema e potencialização de seus efeitos no 
desenvolvimento urbano da RMR.
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2. Sistema Via Livre de BRT na  
Mobilidade Urbana na Região  
Metropolitana do Recife

2.1. Contexto Geral da Mobilidade Urbana na Região 
Metropolitana do Recife

A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, foi instituída em 1537 e é a mais antiga entre as 
capitais estaduais do país. Recife se desenvolveu a partir da comercialização da cana-de-açúcar atra-
vés do porto da cidade. Instituída em 1973, a RMR conta atualmente com 14 municípios, e é a terceira 
área metropolitana mais densa do Brasil (IBGE, 2010). Na Tabela 1 se encontram relacionadas diversas 
variáveis demográficas e socioeconômicas do município e região metropolitana.

Tabela 1. Variáveis demográficas e socioeconômicas do município do Recife e da Região Metropolitana
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE (2010; 2016) e PNUD, IPEA, Fundação João Pinheiro (2014)

Variável Recife Região Metropolitana do Recife (RMR)

População (estimativa 2015) ¹ 1.617 mil habitantes 3.914 mil habitantes

Taxa de crescimento populacional  
(taxa média anual entre 2000-2010, 
período em que taxa média anual  
para o Brasil foi 1,17% aa) ²

0,78% aa 1,01% aa

Densidade demográfica urbana  
(hab/km² em 2010)³

7.110 hab/km² 4.918 hab/km²

Índice de Desenvolvimento Humano 
(classificação e comparação da evolu-
ção da desigualdade entre 2000-2010) ²

Médio (0,660) à Alto (0,772) Alto (0,627) à Alto (0,734) 

Renda média mensal per capita  
(valor em 2010) ²

R$ 1.144,26 R$ 780,36

Índice Gini de desigualdade de renda ² 0,68 0,64

Fontes: 
¹ IBGE (2016) 
2 PNUD, IPEA, Fundação João Pinheiro (2014) 
³ ITDP Brasil, a partir de dados de IBGE para Setores Censitários Urbanos (2010)

Entre 2004 e 2014, Recife experimentou um aumento de mais de 50% na taxa de motorização do  
município, que passou de 181 para 281 automóveis a cada mil habitantes, e cerca de 70% em sua 
região metropolitana, de 125 para 212 neste mesmo intervalo de tempo. O aumento registrado na 
região metropolitana é superior ao observado em média no país e em outras regiões metropolitanas 
de grande porte, como Rio de Janeiro e São Paulo (Figura 1). O aumento expressivo da posse e uso de 
automóveis gera impactos diretos na qualidade de vida da população, tais como o aumento de con-
gestionamentos, da poluição sonora e atmosférica, das colisões e atropelamentos e a maior incidên-
cia de sedentarismo, estresse e doenças relacionadas à contaminação por poluentes (CBTU, 2008).

Figura 1. Evolução da Taxa de Motorização entre 2004 e 2014
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: DENATRAN e IBGE

Em paralelo ao aumento da taxa de motorização, observou-se um aumento relevante do tempo médio 
de deslocamento, em cerca de 32%, na Região Metropolitana do Recife, que saiu de 31,4 minutos para 
41 minutos entre 2004 e 2014. Este crescimento foi superior ao experimentado na média das regiões 
metropolitanas avaliadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Figura 2). 

Segundo levantamento do aplicativo Moovit sobre o uso do transporte público em dez grandes regiões 
metropolitanas brasileiras em 2016, a RMR apresentou o maior tempo total diário de viagem (96 minu-
tos, assim como RIDE-DF) e o maior percentual de usuários que gastam mais de duas horas viajando 
diariamente (34% do total). 
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Figura 2. Evolução do Tempo de Deslocamento nas RMs entre 2004 e 2014
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: PNAD/IBGE

Enfrentar este cenário não é uma tarefa simples e exige um conjunto de medidas específicas, em uma 
abordagem multidisciplinar. Dentre elas, destacam-se a necessidade de expandir e qualificar o sistema 
de transporte público e a infraestrutura para transportes ativos, requalificando áreas no entorno de 
estações, bem como a adoção de estratégias para desestimular o uso do carro, além de revisão do 
modelo de desenvolvimento urbano e da distribuição das atividades no território.

Figura 3. Mapa do Sistema Estrutural Integrado (SEI) da RMR (2016)
Fonte: CTM-RMR

2.2.  Sistema Via Livre de BRT

O Sistema Via Livre de BRT conta com dois corredores: Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul, 
inaugurados respectivamente em junho e julho de 2014 (conforme dados do CTM-RMR - para maior 
detalhamento, ver Anexo 8.1). Ambos os corredores se destacam como eixos importantes do Sistema 
Estrutural Integrado (SEI) (Figura 3), como é chamada a rede integrada de transporte público coletivo 
da RMR, e igualmente fazem parte da estratégia para aprimoramento desta rede, definida no PDTU-RMR 
(CBTU, 2008).

As vias onde os atuais corredores de BRT passam já existiam previamente como corredores segrega-
dos com prioridade para ônibus (segregação física no caso do corredor Norte-Sul e visual por faixas 
delineadas e tachões em alguns trechos no corredor Leste-Oeste). Com a implementação das estações 
fechadas, de sistemas de bilhetagem eletrônica, do controle veicular por GPS e a adoção de veículos 
articulados padronizados, os corredores foram requalificados em sistemas de BRT. A Tabela 2 apresenta 
as características do investimento, da infraestrutura, da demanda e dos entornos dos corredores de BRT.
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Tabela 2. Perfil dos Corredores do Sistema Via Livre de BRT do Recife
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife,  

Secretaria de Mobilidade do Ministério das Cidades

BRT Via Livre Leste-Oeste BRT Via Livre Norte-Sul

Resumo

O corredor Leste-Oeste foi inaugurado e entrou 
em operação em 14 de junho 2014. O corredor 
utiliza a avenida Caxangá e Joaquim Ribeiro para 
ligar o município do Recife ao de Camaragibe. 
Atravessa áreas cercadas por atividades comer-
ciais e edifícios residenciais.

O corredor Norte-Sul foi inaugurado e entrou em 
operação em 15 de julho de 2014. O corredor 
utiliza a avenida Pan Nordestina e as rodovias PE-
015 e BR-101 para conectar o Recife ao município 
de Igarassu. Apesar de passar por duas rodovias, 
com maior velocidade de tráfego, atravessa áreas 
que contemplam moradias e alguns equipamen-
tos institucionais. 

Características de investimento (fonte: Semob-Ministério das Cidades)

Investimento Total R$ 196.000.000,00 R$ 197.700.000,00

Entes Federativos 
Envolvidos

A construção do corredor foi financiada com 
recursos federais e estaduais, sem participação 
financeira da prefeitura.

A construção do corredor foi financiada com 
recursos federais e estaduais, sem participação 
financeira da prefeitura.

Fontes de  
financiamento  
mobilizadas

Financiamento com juros subsidiados de R$ 99 
milhões em operação de crédito junto à CAIXA 
Econômica Federal e contrapartida estadual de 
R$ 97,02 milhões.

Financiamento com juros subsidiados de R$ 162 
milhões em operação de crédito junto à CAIXA 
Econômica Federal e contrapartida estadual de 
R$ 35,7 milhões.

Data de início da obra Obra iniciada em 25/11/2011 Obra iniciada em 01/12/2011

Data de finalização 
da obra

Obra ainda não foi concluída e no momento 
se encontra paralisada com 85% da execução 
física realizada. Previsão de conclusão em 
30/06/2018.

Obra ainda está em andamento com 92% da 
execução física realizada. Previsão de conclusão 
em 31/12/2017.

Instituições responsáveis pela governança (fonte: CTM-RMR)

Planejamento e 
Gestão

Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM-RMR)

Construção Secretaria das Cidades do Estado de PE

Operação Operação pela companhia privada MobiBrasil.
Operação pela companhia privada Consórcio 
Conorte.

Características de Infraestrutura – Vias (fonte: observações de campo) 

Tipo de infraestrutura 
do corredor

Corredor de BRT foi construído sobre faixa de prioridade para ônibus situada à esquerda já existente. 
Foram realizadas melhorias com a construção de estações, modernização de frota e sistema. 
A implantação do corredor Leste-Oeste envolveu a construção de um túnel e um elevado. A implanta-
ção do corredor Norte-Sul envolveu a construção de duas obras de arte (dois elevados).

Extensão

Corredor de média e alta capacidade de 7,6 km 
de prioridade que abrange desde os bairros mais 
próximos ao centro do Recife até o município de 
Camaragibe.
Considerando o total da extensão desde o Termi-
nal de Integração de Camaragibe até a estação 
terminal de Guararapes no Centro da cidade do 
Recife, as linhas que utilizam o corredor com 
prioridade perfazem um total de 14,8 km.

Corredor de média e alta capacidade de 22,8 km 
de prioridade que conecta a divisa do município 
do Recife ao município de Igarassu.
Considerando o total da extensão desde o 
Terminal de Integração de Igarassu até a estação 
terminal do Forte do Brum no Centro da cidade 
do Recife, as linhas que utilizam o corredor com 
prioridade perfazem um total de 32,8 km.

Características da Infraestrutura – Estações (fonte: CTM-RMR, VEM - Vale Eletrônico Metropolitano e observações de campo)

Número de estações

13 estações e um terminal na extensão do 
corredor com prioridade e que se caracteriza 
como BRT. Previsão de construção de mais duas 
estações e dois terminais nesse trecho. 
A infraestrutura implementada ainda conta com 
duas estações e um terminal já em operação, em 
trecho sem prioridade de passagem que não se 
caracteriza como BRT. Há previsão de constru-
ção de mais seis estações (4 na Av Belminio 
Correia e 2 na Av Conde da Boa Vista) nos 
trechos sem prioridade.

15 estações e quatro terminais na extensão do 
corredor com prioridade e que se caracteriza 
como BRT.
A infraestrutura implementada ainda conta com 
11 estações já em operação, em trecho sem 
prioridade de passagem que não se caracteriza 
como BRT.
Estão em construção mais 2 estações, sendo 1 
com prioridade e outra sem.

Tabela 2. Perfil dos Corredores do Sistema Via Livre de BRT do Recife (cont.)
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife,  

Secretaria de Mobilidade do Ministério das Cidades

BRT Via Livre Leste-Oeste BRT Via Livre Norte-Sul

Forma de cobrança

Estações com controle de acesso mediante validação de bilhete eletrônico nas catracas. A cobran-
ça também pode ser realizada em dinheiro na maioria das linhas alimentadoras ou na entrada dos 
terminais de integração. Ao longo do corredor Norte-Sul, também existem paradas convencionais que 
permitem a parada de ônibus que não fazem parte do sistema de BRT.

Características da 
infraestrutura aberta, 

fechada, coberta

As estações possuem portas deslizantes automáticas, cobertura e climatização. Todas as estações 
do corredor permitem embarque em nível, exceto nos terminais.

Segurança
Controlador de acesso presente na maioria das estações. Câmeras de segurança ainda não foram 
instaladas, necessitando do cabeamento de fibra ótica.

Estacionamento de 
bicicletas

Nenhuma estação ou terminal do corredor conta 
com infraestrutura para estacionamento de 
bicicletas.

Três terminais contam com local para estaciona-
mento de bicicleta. Nenhum deles possui controle 
de acesso.

Características da Infraestrutura – Frota (fonte: CTM-RMR e observações em campo)

Tipos de veículo,  
quantidade e  
capacidade

A frota é composta por ônibus articulados de 
19 metros, com quatro portas duplas do lado 
esquerdo e capacidade para 140 passageiros. 
Os ônibus são de propriedade da companhia 
operadora MobiBrasil e possuem ar-condiciona-
do, motor traseiro e câmbio automático.
Total de 63 veículos circulando em dias úteis, 28 
no sábado e 18 no domingo.

A frota é composta por ônibus articulados de 21 
metros, com quatro portas duplas do lado esquer-
do e capacidade para 160 passageiros. Os ônibus 
são de propriedade da companhia operadora 
Consórcio Conorte e possuem ar-condicionado, 
motor central e câmbio automático.
Total de 75 veículos circulando em dias úteis, 41 
no sábado e 29 no domingo.

Tecnologia de  
combustível

Motor a diesel com padrão de emissão seguindo a norma Proconve P-7, compatível com a Euro V.

Acessibilidade  
universal

Acessível por embarque em nível em todas as estações. Nos terminais o acesso ao veículo para 
pessoas com mobilidade reduzida se faz com uso de elevador.

Características da Infraestrutura – Sistemas (Fonte: CTM-RMR, VEM - Vale Eletrônico Metropolitano e observações de campo)

Sistema de controle
Centro de Controle com sistema de monitoramento de posicionamento de veículos baseado em GPS 
(AVL), localizado no CTM-RMR.

Sistema de bilhetagem

Sistema de bilhetagem eletrônica intitulado Vale Eletrônico Metropolitano - VEM, baseado em cartão 
eletrônico (smartcard) e com integração tarifária temporal limitada a algumas linhas e pontos do SEI.
O sistema VEM possui os seguintes modelos: Trabalhador, Estudante, Comum, Livre Acesso e Infantil.
O VEM Trabalhador constitui um substituto do vale transporte. Há gratuidade nos modelos VEM 
Infantil para crianças entre 2 e 6 anos, VEM Livre Acesso para pessoas com deficiência e VEM Passe 
Livre para estudantes da rede estadual e cotistas da UPE.
Estudantes da rede estadual e os cotistas da Universidade de Pernambuco (UPE) tem direito a 44 cré-
ditos gratuitos por mês válidos de segunda a sexta, durante o período letivo. Além disso, o estudante 
permanece com o benefício da meia passagem, podendo carregar até 26 créditos, totalizando 70 
passagens por mês.
Arrecadação tarifária e dados geridos pela Urbana-PE (sindicato das empresas de ônibus do Estado 
de Pernambuco), com conta auditada pelo CTM-RMR.

Sistema de  
informação

Sinalização de informação concebida e implementada pelo CTM-RMR, mas ainda pouco presente em 
terminais, estações ou veículos. Informações existentes:
• Terminais possuem totens indicativos do ponto de cada serviço e quadro de horários completo dos 

serviços partindo dos terminais.
• Estações contam com representação do sentido do serviço atendido em cada lado da estação.
• Site disponibiliza informações estáticas sobre o sistema.
No caso do Leste-Oeste as estações Derby e Guararapes contam com painéis exibindo tempo de 
chegada do ônibus e se encontram no Centro da cidade, fora do trecho com prioridade.
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Tabela 2. Perfil dos Corredores do Sistema Via Livre de BRT do Recife (cont.)
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife,  

Secretaria de Mobilidade do Ministério das Cidades

BRT Via Livre Leste-Oeste BRT Via Livre Norte-Sul

Sistema de  
Comunicação 
 com Usuários

Canais de comunicação incluem:
• Central 0800, que recebe 8 mil ligações por mês. As reclamações são protocoladas e, uma vez cons-
tatadas, o CTM-RMR aplica as punições previstas no regulamento do sistema. As queixas também 
resultam em pontuação negativa para as empresas e pesam na avaliação de desempenho realizada 
pelo CTM-RMR semestralmente, podendo até levar a operadora a ter cassada sua concessão.

• Ouvidoria do CTM-RMR disponível no site institucional.
• Gerência de Relacionamento CTM-RMR.
• Página no Facebook CTM-RMR.
• Página no Twitter CTM-RMR.
• Número de Whatsapp CTM-RMR.

As reclamações são registradas por motivo e consolidadas com resultados por ano.

Características da Demanda e Operação (fonte: CTM-RMR)

Demanda Diária  
Prevista

140 mil passageiros por dia 160 mil passageiros por dia

Demanda Diária Atual 65 mil passageiros por dia 56 mil passageiros por dia.

Tipos e Frequências 
de Serviços  
Disponíveis

O corredor possui cinco linhas em operação 
com horário de funcionamento que variam entre 

04:00 e 0:00. 

Serviços paradores entre terminal Camaragibe 
e Centro (Derby ou Guararapes) e entre terminal 

Caxangá e Centro (Derby ou Gurarapes).

Em dias úteis, todas as linhas possuem  
frequência inferior a 7,5 minutos durante o  

horário de pico. Durante os finais de semana 
esse percentual cai para 33% aos sábados e 

para 0% aos domingos. 

O corredor possui oito linhas em operação com 
horários de funcionamento que variam entre 

04:00 e 23:40.

Serviços paradores entre estações do Centro 
do Recife e os quatro terminais, localizados na 

RMR.

Existência de serviço semi expresso para diver-
sos terminais com saída ou destino ao Centro 

do Recife.

Em dias úteis, 25% das linhas possuem intervalo 
inferior a 7,5 minutos durante o horário de pico. 
Esse percentual cai para 12,5% aos sábados e 

0% aos domingos.

Subsídio à Operação
Subsídio de R$ 20,5 milhões por ano em recur-

sos orçamentários do Estado repassados para a 
MobiBrasil.

Subsídio de R$ 5,4 milhões por ano em recursos 
orçamentários do Estado repassados para o 

Consórcio Conorte.

Características do Entorno (fonte: IBGE, PNUD Brasil, CTM - RMR)

Quantidade de bairros 
atendidos

Considerando um raio de 1 km no entorno de 
estações e terminais apenas no trecho que o 
corredor se caracteriza como BRT, são contem-
plados 25 bairros, sendo 6 em Camaragibe e 19 
no Recife.

Considerando um raio de 1 km no entorno de 
estações e terminais apenas no trecho que o 
corredor se caracteriza como BRT, são contem-
plados 42 bairros: 14 em Igarassu, 2 em Abreu e 
Lima, 9 em Paulista e 17 em Olinda.

Estudo de Impacto 
Ambiental

Não foi realizado estudo, mas houve licenciamento ambiental.

Passagem por Área de 
Proteção Integral

Não foi possível conseguir informações sobre esses itens no momento da realização da pesquisa.
Remoções e  

Reassentamentos 

A Figura 4 a seguir apresenta um mapa esquemático do Sistema Via Livre de BRT, considerando os 
trechos em que há prioridade de passagem com circulação exclusiva para ônibus (traçado contínuo) e 
os trechos em que os veículos operam em tráfego misto (traçado em pontilhado). 
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2.3. Características socioeconômicas das áreas de  
entorno dos corredores de BRT Via Livre

1 Cabe observar que a distância linear de um quilômetro não necessariamente corresponde à distância real de caminha-
da, por desconsiderar aspectos topográficos ou da malha viária urbana. No entanto, o uso do buffer é sugerido de forma a 
garantir a aplicabilidade e a comparabilidade dos resultados entre diversas cidades que não possuem uma base de dados 
para realização de análises mais detalhadas.

O acesso a um sistema de transporte público eficiente pode transformar vidas. Um sistema de média e 
alta capacidade bem estruturado oferece uma maneira fácil de se deslocar na cidade, seja para acessar 
local de trabalho, serviços ou opções de lazer.

Para a população de baixa renda, a proximidade ao transporte pode facilitar o acesso a novas oportuni-
dades de emprego, reduzir o tempo diário gasto no deslocamento de casa para o trabalho e aumentar 
o tempo disponível para realizar outras atividades. Neste sentido, a análise do perfil socioeconômico 
das áreas pelas quais passam estes corredores de transporte público é de grande importância para 
entender melhor o contexto e desafios de inserção urbana desta infraestrutura. 

As análises realizadas neste item consideram apenas as estações e terminais localizados em trechos 
onde o corredor possui prioridade de passagem com circulação exclusiva para ônibus, requisito mínimo 
para que um corredor seja considerado BRT pelo Padrão de Qualidade BRT.

Para avaliar a proximidade de acesso das pessoas à rede de transporte público de média e alta capaci-
dade (metrô, trem, BRT, VLT e monotrilho) e seu potencial de estruturar o desenvolvimento urbano em 
seus entornos, o ITDP analisou a área de estação definida por um raio (buffer) de um quilômetro no 
entorno das estações e terminais destes sistemas de transporte público1. Esta distância é considerada 
razoável para ser percorrida em um tempo de caminhada entre 10 a 15 minutos, até uma estação do 
sistema de transporte público.

Figura 5. Mapa de bairros da RMR contemplados por corredores de transporte público de média e alta capacidade.
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE e ITDP

O trecho do corredor de BRT Norte-Sul que conta com faixa segregada de circulação para ônibus 
possui 14 estações e quatro terminais de integração, cujas áreas de cobertura de um quilômetro 
contemplam quatro municípios e 42 bairros, sendo dois em Abreu e Lima, nove em Paulista, 14 em 
Igarassu, 17 em Olinda. 

Já o trecho do corredor de BRT Leste-Oeste, que conta com faixa de circulação segregada, possui 13 
estações e um terminal de integração. Suas respectivas áreas de influência contemplam 25 bairros, 
sendo seis em Camaragibe e 19 no Recife. 

Considerando as sobreposições existentes de sete bairros contemplados pelo BRT Leste-Oeste e pelo 
metrô, a implementação dos dois corredores de BRT contribuiu para aumentar a abrangência do sistema 
de transporte público de média e alta capacidade para quatro novos municípios e 60 bairros da RMR.

2.3.1. Municípios e bairros contemplados 

Considerando o raio de um quilômetro no entorno de estações e terminais em trechos onde os corredores 
se caracterizam como BRT, o Sistema Via Livre abrange áreas situadas em seis dos quatorze municípios 
que compõem a RMR, contemplando mais de 120 bairros e distritos (Figura 5). 
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Tabela 3. Densidade demográfica dos setores censitários próximos à rede de transporte  
público de média e alta capacidade na RMR.

Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE (2010)

2.3.2. Densidade no entorno dos corredores de BRT 

A densidade média no entorno das estações e terminais da rede de transporte de média e alta capaci-
dade é superior à densidade média observada nos demais setores censitários da RMR. As estações do 
BRT Leste-Oeste possuem entorno relativamente mais densos, com média de cerca de 9.659 habitan-
tes por quilômetro quadrado (hab./km²), enquanto a média é de cerca de 7.866 hab./km² no entorno do 
metrô e de 6.103 hab./km² no BRT Norte-Sul (Tabela 3).

Dentre os setores censitários localizados em um raio de um quilômetro de estações e terminais, 34% 
possuem densidade inferior ao valor de referência de 9.000 hab./km², indicado pela UN-Habitat (2013) 
para a viabilização de sistemas de transporte de média e alta capacidade. Estes setores se encon-
tram em oito municípios: Abreu Lima, Camaragibe, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista,  
Recife e São Lourenço da Mata. O corredor de BRT Norte-Sul apresenta a maior proporção de setores 
censitários com densidade abaixo deste valor de referência, com recorrência de 45%, seguido pelo cor-
redor de BRT Leste-Oeste com 37% e o metrô com 32%.

Para refinar as análises das características socioeconômicas das áreas de entorno de estações optou-se 
por utilizar recortes territoriais menores que a escala do bairro. A análise da distribuição da população e 
densidade demográfica foi realizada com base em dados no nível de setores censitários disponibilizados 
pelo IBGE. Para os dados de desenvolvimento humano foi utilizada a escala de Unidades de Desenvol-
vimento Humano (UDH), que apresenta recortes territoriais definidos pela metodologia elaborada pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD Brasil), o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP).

Escopo
Número de setores 

censitários urbanos cobertos2

Densidade demográfica (hab./km²)

Valor médio
Percentual abaixo
de 9.000 hab/km²

RMR 4.535 1.325 34%

Rede de transporte de média 
e alta capacidade

1.253 7.675 34%

BRT Norte-Sul 279 6.103 45%

BRT Leste-Oeste 254 9.659 37%

Metrô 721 7.866 32%

2.3.3. Desenvolvimento Humano no entorno dos corredores de BRT

A figura 6 apresenta as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) por faixa de Índice de  
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Estas unidades foram definidas com base em dados  
disponibilizados por setores censitários pelo IBGE, de forma a definir áreas com maior homogeneidade 
do ponto de vista do perfil socioeconômico da população residente. As UDH3 podem corresponder a uma 
parcela de um bairro, um bairro completo ou, em alguns casos, um município pequeno. Esses recortes 
territoriais foram definidos para 15 regiões metropolitanas e a região integrada de desenvolvimento do 
Distrito Federal por meio de metodologia elaborada em parceria entre PNUD-Brasil, IPEA e FJP.

O IDH é um índice criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para medir o nível de desenvolvi-
mento humano com base em indicadores de renda, escolaridade e expectativa de vida. Já o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) corresponde a uma adaptação da metodologia do IDH para 
aplicação nos municípios brasileiros, também realizada em parceria entre o PNUD-Brasil, IPEA e FJP.

3 Mais informações sobre a construção das UDH podem ser encontradas em Metodologia Atlas da Vulnerabilidade 1,  
Metodologia Atlas Brasil 2, Dados.

2 Na RMR há 1 sobreposição de setores censitários contemplados pela área de entorno de BRT Leste-Oeste e do metrô 
da RMR

A baixa densidade no entorno de diversas estações da rede de transporte de média e alta capacidade  
representa uma oportunidade para promover políticas de adensamento populacional que contribuam 
para ampliar o acesso às oportunidades urbanas para todos, otimizar o uso da infraestrutura existente e 
aumentar o retorno econômico e financeiro de sua operação. Cabe, no entanto, ressaltar que a decisão 
sobre o adensamento dessas áreas deve também considerar fatores importantes como a disponibilidade 
de infraestrutura urbana, a proteção do patrimônio natural, histórico, cultural e a contenção do espraia-
mento urbano, especialmente nas áreas mais periféricas das regiões metropolitanas, em muitos casos 
ainda marcadas por usos do solo associados a atividades rurais e à conservação da natureza. 

A inspeção visual do mapa de densidade da RMR também permite identificar áreas do Recife, Olinda e 
Jaboatão dos Guararapes que apresentam valores relativamente altos de densidade demográfica e não 
são contempladas por estações de transporte público de média e alta capacidade. Estas áreas podem ser 
consideradas potenciais espaços urbanos prioritários para expansão desta rede. Entretanto, ressalta-se 
que, além da distribuição da população, é importante que a definição dessas áreas prioritárias também 
considere as diretrizes previstas em planos e políticas de desenvolvimento urbano e uso e ocupação do 
solo, assim como uma série de estudos entre os quais destacam-se pesquisas de origem e destino e  
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da implementação da infraestrutura de transporte.



Sistema Via Livre de BRT: Avaliação de resultados e recomendações de melhorias | ITDP Brasil, 2017 Sistema Via Livre de BRT: Avaliação de resultados e recomendações de melhorias | ITDP Brasil, 201726 27

Figura 6. Mapa de UDH por faixa IDH-M e corredores de transporte público de média e alta capacidade. 
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE (2010), PNUD Brasil (2014) e ITDP (2016)

4 No corredor de BRT Norte-Sul o IDH-M mais alto é de 0,879, encontrado na UDH de Casa Caiada/Bairro Novo/Carmo: Av. 
Governador Carlos de Lima Cavalcante em Olinda. O mais baixo é de 0,594, encontrado no Centro/Santa Rita: Rua Guil-
herme José Paes Barreto em Igarassu.
5 No corredor de BRT Leste-Oeste o IDH-M mais alto é de 0,952, encontrado em Graças/Aflitos, no Recife, e o mais baixo é 
de 0,608 em Torre: Conjunto Habitacional da Torre, também no Recife.
6 No caso do Metrô, o IDH-M mais alto é de 0,951 em Boa Viagem/Pina: Orla no Recife, enquanto o mais baixo é de 0,550, 
encontrado na Área Rural: Barragens Tapacura e Goitá, em São Lourenço da Mata.

As áreas localizadas no entorno das estações e terminais de transporte público de média e alta capa-
cidade possuem patamar de desenvolvimento ligeiramente mais elevado (média de 0,737) do que a  
média observada na RMR (média de 0,734). De forma geral, as áreas situadas no entorno destas esta-
ções e terminais apresentam menor proporção de IDH-M Baixo (1%) e maior proporção de IDH-M Muito 
Alto (25%) em relação ao panorama observado na RMR (valores respectivos de 4% e 21%). 

O corredor Leste-Oeste se destaca por tangenciar áreas de maior desenvolvimento humano (IDH-M  
médio de 0,769), seguido pelas áreas próximas ao metrô (IDH-M médio de 0,734) e pelo corredor Norte-
-Sul (IDH-M médio 0,710). Embora as áreas próximas aos três corredores possuam valores médios de 
IDH-M classificados como Alto (entre 0,700 e 0,799), apenas as áreas próximas aos corredores Leste-
-Oeste apresentam IDH-M acima da média da RMR.

Cabe destacar que todas as áreas no entorno de corredores de transporte de média e alta capacidade 
possuem menor nível de disparidade de desenvolvimento humano, em relação ao encontrado em mé-
dia na RMR (coluna intervalo da Tabela 4). Observa-se, no entanto, que as áreas próximas ao corredor 
Norte-Sul apresentam menor disparidade em relação aos outros corredores. A diferença entre as áreas 
no entorno do corredor Norte-Sul com maior e menor IDH-M é de apenas 0,2854, enquanto esta dispari-
dade é de 0,3445 no Leste-Oeste e de 0,4016 no entorno das estações de metrô.

Síntese das informações de inserção urbana dos corredores

Esta análise evidencia diferenças importantes do padrão de ocupação no entorno das estações 
e terminais dos corredores de BRT. O entorno do Leste-Oeste apresenta características de área 
mais consolidada com maior densidade e nível de desenvolvimento humano em relação ao Nor-
te-Sul, que, por sua vez, apresenta menor nível de disparidade entre as áreas contempladas. Esta 
primeira análise sugere que ambos os corredores apresentam oportunidades para maior adensa-
mento populacional em seus entornos.

 Tabela 4. IDH-M das UDH próximas à rede de transporte público de média e alta capacidade na RMR. 
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: PNUD-Brasil (2014)

Escopo
Número 
de UDHs

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)

Valor 
mais alto

Valor 
mais 
baixo

Intervalo
Valor 
Médio

% de UDH 
com IDH-
-M Muito 

Alto
(Acima de 

0,8)

% de UDH 
com IDH-
-M Alto

(Entre 0,7 
e 0,799)

% de UDH 
com IDH-
-M Médio
(Entre 0,6 
e 0,699)

% de UDH 
com IDH-
-M Baixo
(Entre 0,5 
e 0,599)

RMR 460 0,955 0,523 0,432 0,734 21% 38% 37% 4%

Rede de 
média e 

alta capa-
cidade

209 0,952 0,550 0,402 0,737 25% 36% 38% 1%

BRT  
Norte-Sul

51 0,879 0,594 0,285 0,710 10% 51% 37% 2%

BRT  
Leste- 
Oeste

55 0,952 0,608 0,344 0,769 38% 33% 29% 0%

Metrô 109 0,951 0,550 0,401 0,734 25% 30% 43% 2%
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3. Avaliação com Padrão de  
Qualidade BRT

Há alguns anos não havia um entendimento único sobre o conceito de BRT (da sigla em inglês para 
Bus Rapid Transit). A falta de um alinhamento entre planejadores e engenheiros fez com que, para cada 
novo corredor de BRT de alta qualidade criado, dezenas de outros corredores de ônibus fossem abertos 
e nomeados incorretamente como BRT.

Para garantir que esses sistemas sejam capazes de oferecer uma experiência mais uniforme aos seus 
usuários, além de benefícios econômicos e ambientais, o ITDP, em um esforço global com líderes da 
área de transportes, criou o Padrão de Qualidade BRT.

Para que um corredor de transporte seja qualificado como BRT, o Padrão de Qualidade define critérios 
precisos que devem ser respeitados. O Padrão permite a avaliação de sistemas de BRT com base nas 
melhores práticas internacionais, que são apresentadas sob a forma de categorias e métricas relacio-
nadas tanto ao projeto quanto à operação do corredor de transporte.

O Padrão permite assim a construção de um ranking, no qual os corredores de BRT são classificados 
segundo uma pontuação de 0 a 100. Os corredores de BRT de mais alta pontuação são classificados 
no ranking como Ouro, Prata, Bronze e Básico.

Metodologia de Avaliação

O Padrão de Qualidade BRT admite a avaliação de dois aspectos dos corredores de BRT:

• Avaliação do projeto: avaliação do potencial de desempenho de um corredor, baseada 
somente em elementos de infraestrutura e de planejamento dos serviços. Os elementos 
de projeto avaliados interferem diretamente na velocidade, na capacidade máxima, na 
confiabilidade e na qualidade de serviço do corredor;

• Avaliação completa (projeto e operação): avaliação mais completa e realista da qua-
lidade e do desempenho do corredor de BRT. Combina a avaliação de projeto com de-
duções (pontos negativos) ligadas à operação, que podem reduzir significativamente 
o desempenho e a qualidade de serviço no corredor. As avaliações ligadas à operação 
devem acontecer com um mínimo de 6 meses a partir da inauguração do corredor, para 
que o uso do sistema se estabilize e sejam avaliados padrões de demanda de médio e 
longo prazo.

Dentro do contexto de atuação do ITDP Brasil, a avaliação do Sistema Via Livre de BRT com o Padrão de 
Qualidade BRT objetiva documentar as melhores práticas dos corredores de BRT Via Livre Leste-Oeste 
e Via Livre Norte-Sul, para que possam vir a ser replicadas em outros corredores de BRT brasileiros; e 
trazer recomendações em relação às oportunidades de melhoria identificadas na avaliação, para que 
possam ser incorporadas na integralidade do sistema.

Para avaliação completa segundo o Padrão de Qualidade BRT, os corredores do Sistema Via Livre de 
BRT foram visitados no mês de agosto de 2016, após cerca de dois anos do início de sua operação. 
Nessa avaliação, foram considerados apenas os seus trechos com prioridade de passagem exclusiva 
para os ônibus, requisito mínimo para que um corredor seja considerado BRT pelo Padrão de Qualida-
de BRT. As visitas em campo foram realizadas durante dias úteis e nos horários de pico da manhã e da 
tarde. A equipe do ITDP Brasil também levantou outras informações necessárias à avaliação, obtidas 
junto ao CTM-RMR.

O corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste foi classificado como BRT Básico e o corredor de BRT Via Livre 
Norte-Sul obteve a classificação de BRT Bronze. Os pontos avaliados nestes corredores e suas respec-
tivas recomendações são apresentados conforme as categorias do Padrão de Qualidade BRT.

3.1. BRT Básico 

Nesta categoria são avaliados os elementos que o Comitê Técnico considera essenciais para definir um 
corredor de BRT. De acordo com o Padrão de Qualidade BRT, os requisitos mínimos para um corredor ser 
considerado BRT são:

• Ter pelo menos três quilômetros de extensão de faixas de circulação exclusiva para ônibus;
• Obter quatro ou mais pontos no elemento “infraestrutura segregada com prioridade de passagem”;
• Obter quatro ou mais pontos no elemento “alinhamento das vias de ônibus”;
• Obter 20 ou mais pontos em todos os cinco elementos do BRT Básico conjuntamente.

Figura 7. Elementos de um BRT Básico: Infraestrutura segregada com prioridade de passagem/Alinhamento das vias de  
ônibus/Cobrança de tarifa fora do ônibus/Tratamento das interseções/Embarque por plataforma em nível.

Elaborado por ITDP Brasil

O corredor de BRT Via Livre Norte-Sul obteve pontuação próxima ao máximo desta categoria, por não 
permitir conversões do tráfego comum à esquerda nas interseções pelas quais passa, e por suas esta-
ções permitirem pré-pagamento e embarque em nível. Apesar de estar localizado em faixa fisicamente 
segregada em quase toda a sua extensão, o corredor não atingiu a pontuação máxima por apresentar 
apenas segregação visual em 1 km de sua extensão mais próxima ao centro do Recife.

O corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste apresenta no decorrer de toda sua extensão apenas segre-
gação visual e foram notadas inúmeras invasões à faixa do BRT. A segregação visual, por ser mais 
permeável, propicia invasões à área de circulação do BRT, o que se reflete na velocidade comercial no 
corredor. Segundo dados fornecidos pela CTM-RMR, a velocidade no corredor Leste-Oeste no horário 
de pico é 10% a 30% menor daquela no corredor Norte-Sul. Além disso, o corredor Leste-Oeste teve 
perda de pontuação por apresentar uma conversão de tráfego comum à esquerda em uma de suas 
interseções. A permissão de conversões que cruzam as faixas dedicadas ao BRT pode aumentar a 
incidência de congestionamentos e atrasos na operação, diminuindo assim a eficiência do sistema.
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Tabela 5. Avaliação na Categoria BRT Básico dos Corredores de BRT Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul 
Elaborado por ITDP Brasil.

Figura 8. Imagens da Categoria BRT Básico
Figura 9. Estação de BRT no centro do Recife

Corredor de BRT Via Livre Norte-Sul 
conta com pista fisicamente segregada e 

alinhamento central.

O acesso às estações e terminais se dá 
mediante validação do bilhete eletrônico, 
o que diminui o tempo para embarque no 

veículo.

Corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste 
conta apenas com faixa visualmente 
segregada, o que aumenta a incidên-

cia de invasões e diminui a velocidade 
comercial no corredor.

O corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste 
apresenta uma conversão do tráfego 

comum à esquerda, obrigando o BRT a 
desviar pelo tráfego comum e causando 

atrasos aos tempos de viagem.

Plataforma em nível com ônibus nas 
estações permite o embarque de mais  
de um passageiro simultaneamente.

Entretanto os terminais de ambos  
corredores não apresentam embarque 
em nível, o que dificulta o acesso ao 

veículo, aumenta o tempo de embarque  
e pode atrasar saída das viagens.

Categorias e Itens 
Avaliados

Max. Pontos
Recife - Via Livre Leste-Oeste Recife - Via Livre Norte-Sul

Versão 2016 Comentários Versão 2016 Comentários

BRT Básico  
(mínimo necessá-

rio 20 pts.)
38 33,3

Perdeu 4,7 de 38 
pontos na  
categoria

37,8
Perdeu 0,2 de 38 

pontos na  
categoria

Infraestrutura 
segregada com 

prioridade de 
passagem

8 4,0
Perdeu 4 de  

8 pontos
7,8

Perdeu 0,2  
de 8 pontos

Alinhamento das 
vias de ônibus

8 8,0
Pontuação  

máxima
8,0

Pontuação  
máxima

Cobrança da tarifa 
fora do ônibus

8 8,0
Pontuação  

máxima
8,0

Pontuação  
máxima

Tratamento das 
interseções

7 6,3
Perdeu 0,7 de  

7 pontos
7,0

Pontuação  
máxima

Embarque  
em nível

7 7,0
Pontuação  

máxima
7,0

Pontuação  
máxima
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3.2. Planejamento dos Serviços 

Nesta categoria se encontram as métricas que, dentro do contexto do corredor, aprimoram o atendi-
mento de desejos de viagem dos passageiros, tais como: rede de múltiplas linhas e de corredores; 
presença de serviços expressos e paradores; existência de um centro de controle eficiente; horário de 
operação do corredor e perfil viário no trecho de maior demanda.

Os corredores do Sistema Via Livre de BRT cruzam a região metropolitana em algumas de suas vias 
mais movimentadas. A designação de uma faixa para o transporte coletivo traz benefícios diretos para 
a redução do tempo de viagem e para o aumento da confiabilidade do serviço. Os corredores pon-
tuam por estarem entre os dez maiores corredores da cidade, conforme já previsto no PDTU-RMR.  
Porém, os corredores deixaram de pontuar por não apresentarem nenhum nível de segregação em seus  
trechos de maior demanda. A expansão da prioridade na chegada dos dois corredores ao centro da  
cidade do Recife e, no caso do corredor Leste-Oeste, na avenida Dr. Belmínio Correia no município de  
Camaragibe, é essencial para garantir ganhos nos tempos de viagem para os passageiros e aprimorar 
a regularidade do serviço.

Por meio do Centro de Controle, os operadores realizam o despacho automático de ônibus e o con-
trole ativo dos veículos ao longo do trajeto, com base em dados do sistema de posicionamento AVL  
(automated vehicle location, baseado no uso de GPS nos veículos), garantindo a regularidade de inter-
valos. Além disso, outros serviços estão presentes no próprio Centro de Controle, como, por exemplo, 
toda a programação de manutenção. No corredor Leste-Oeste existem linhas que operam nos dias 
úteis de 4h às 24h em toda sua extensão e aos finais de semana, o que garante também maior confian-
ça dos usuários no sistema e que eles não optem por outro modo de transporte em seus trajetos. No 
corredor Norte-Sul, existem três linhas que atendem o centro para além de meia-noite. Porém, elas não 
cobrem toda sua extensão, já que a linha até o terminal Igarassu opera até 22h30.

A diversidade de serviços (local, expresso, direto) é uma das grandes vantagens de sistemas de BRT 
para atender diferentes tipos de demanda e aumentar a capacidade do corredor. Ambos os corredores 
Via Livre apresentam linhas que percorrem tanto o corredor de ponta a ponta, como linhas que utilizam 
diferentes partes de sua extensão, em direção aos terminais ou a partes mais próximas do centro da 
cidade. Como exemplo podemos citar as linhas Camaragibe-Derby ou Caxangá-Guararapes no caso do 
Via Livre Leste-Oeste. Desta forma, os corredores permitem aos usuários a possibilidade de alcançar 
diferentes áreas da cidade, aumentando as suas opções de deslocamentos.

No Centro da cidade do Recife, em seção sem prioridade de passagem e não considerada como parte 
do corredor de BRT, existem duas estações servidas por linhas dos corredores Leste-Oeste e Norte-Sul, 
Guararapes e N. Sra. do Carmo, respectivamente. Apesar de estas estações do Centro estarem próximas, 
não existe ainda a integração física e tarifária entre elas. Desde fevereiro de 2017, teve início a operação 
da linha 2443 – EBRT BR-101 - Conde da Boa Vista do corredor Leste-Oeste, que contempla estações do 
corredor Norte-Sul no centro da cidade do Recife, garantindo a integração entre os mesmos.

Tabela 6. Avaliação na Categoria Planejamento dos Serviços dos Corredores de BRT  
Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul

Elaborado por ITDP Brasil.

Figura 10. Imagens da Categoria Planejamento dos Serviços
Elaborado por ITDP Brasil

Centro de Controle permite o monitora-
mento da posição de cada veículo em  

relação à viagem programada, a  
obtenção de velocidades por trecho do 

corredor e o contato direto com os  
motoristas de ônibus.

No centro do Recife, não há uma estação 
de integração física entre os dois  

corredores. Usuários podem realizar 
essa transferência unicamente por  

meio de uma linha do sistema.

Ambos os corredores estão localizados 
em vias principais de acesso ao centro 

do Recife, entretanto nos trechos de 
maior demanda não há prioridade de 

passagem.

Categorias e Itens 
Avaliados

Max. Pontos
Recife - Via Livre Leste-Oeste Recife - Via Livre Norte-Sul

Versão 2016 Comentários Versão 2016 Comentários

Planejamento dos 
Serviços

19 12,0
Perdeu 7 de 19 

pontos na  
categoria

13,8
Perdeu 5 de 19 

pontos na  
categoria

Múltiplas linhas 4 4,0
Pontuação  

máxima
4,0

Pontuação  
máxima

Linhas  
expressas,  

paradoras e 
diretas

3 0,0
Perdeu 3 de  

3 pontos
2,0

Perdeu 1 de  
3 pontos

Centro de controle 3 3,0
Pontuação  

máxima
3,0

Pontuação  
máxima

Localização entre 
os 10 maiores 

corredores
2 2,0

Pontuação  
máxima

2,0
Pontuação  

máxima

Perfil da demanda 3 0,0
Perdeu 3 de  

3 pontos
0,0

Perdeu 3 de  
3 pontos

Horário de  
operação

2 2,0
Pontuação  

máxima
1,8

Perdeu 0,2 de  
2 pontos

Rede de múltiplos 
corredores

2 1,0
Perdeu 1 de  

2 pontos
1,0

Perdeu 1 de  
2 pontos
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3.3. Infraestrutura 

Esta categoria trata de questões de sustentabilidade da infraestrutura e do sistema no médio e longo 
prazo, sendo avaliados elementos que contribuem para sua perenidade e adaptabilidade frente a au-
mentos de demanda.

As faixas de ultrapassagem, por exemplo, permitem aumentar a capacidade das estações por meio 
da operação de serviços paradores e expressos (sem parada em todas as estações e, portanto, com 
menor tempo de ponta a ponta). O BRT Via Livre Leste-Oeste não conta com faixas de ultrapassagem, 
o que inibe a operação de serviços expressos, enquanto o BRT Via Livre Norte-Sul apresenta em todas 
as suas estações (apesar de contar com serviços expressos apenas nas linhas que atendem a estação 
Forte do Brum, próxima à Prefeitura da Cidade do Recife). 

Por estarem afastadas das interseções, as estações diminuem a probabilidade de bloqueio de cruza-
mentos. O Sistema Via Livre de BRT possui a maioria de suas estações suficientemente afastadas das 
interseções, o que reduz a formação de comboios de ônibus e congestionamentos no corredor.

O pavimento asfáltico diminui a durabilidade da infraestrutura frente às constantes cargas de passa-
gem dos ônibus. O asfalto não é recomendado para corredores com ônibus por ceder ao peso dos veí-
culos e necessitar de manutenção mais frequente. Neste caso deveria ser adotado o leito de concreto, 
que tem durabilidade de 30 anos, ao longo de todo o corredor ou no mínimo nas estações e interseções 
onde ocorrem frenagens e acelerações. Os corredores do Sistema Via Livre de BRT apresentam concre-
to apenas nas estações.

Os módulos das estações de ambos os corredores estão localizados no centro da via, permitindo aos 
passageiros trocar de sentido facilmente e economizando recursos de manutenção e espaço físico já 
que há, geralmente, alternância entre sentidos de maior uso ao longo do dia. O Sistema Via Livre conta 
com ônibus da norma Proconve P-7 (Euro V). Apesar de esta ser a última norma em vigência no Brasil 
sobre poluentes locais (material particulado e óxidos de nitrogênio), é desejável que o sistema de trans-
porte público represente a vanguarda tecnológica. 

Considerando que se busca avaliar o BRT Via Livre Norte-Sul e Leste-Oeste a nível internacional, é im-
portante considerar a norma mais atual existente. A não consideração desta questão poderia distorcer 
a avaliação e prejudicar a comparação do desempenho do Sistema Via Livre em relação a corredores 
em outros países. O ITDP Brasil, em acordo com trabalho desenvolvido pelo ICCT7, acredita na capaci-
dade do país de dar um passo à frente e adotar o padrão de emissão Euro VI, em especial nos sistemas 
urbanos de transporte público de passageiros, o que melhoraria a qualidade do ar da cidade e a saúde 
dos cidadãos nos entornos do corredor.

7 The International Council on Clean Transportation, mais informações em: http://www.theicct.org/deficiencies-proconve-
p7-case-for-p-8-standards-brazil

Tabela 7. Avaliação na Categoria Infraestrutura dos Corredores de BRT 
Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul

Elaborado por ITDP Brasil.

Faixa de ultrapassagem no corredor de BRT Via Livre  
Norte-Sul pode ser utilizada para ampliar a gama  

de serviços expressos.

O pavimento asfáltico na faixa de rolamento pode ceder  
com o peso dos ônibus articulados, diminuindo a  

durabilidade da estrutura.

Estações suficientemente distantes das interseções dimi-
nuem as chances de conflitos com vias transversais e a pos-
sibilidade de ocorrência de congestionamento no corredor.

Infraestrutura adotada no BRT Via Livre Leste-Oeste: corredor 
com estações centrais, com pavimento asfáltico e sem faixa 

de ultrapassagem.

Figura 11. Imagens da Categoria Infraestrutura
Elaborado por ITDP Brasil

Categorias e Itens 
Avaliados

Max. Pontos
Recife - Via Livre Leste-Oeste Recife - Via Livre Norte-Sul

Versão 2016 Comentários Versão 2016 Comentários

Infraestrutura 13 8,0
Perdeu 5 de 13 

pontos na  
categoria

11,0
Perdeu 2 de 13 

pontos na  
categoria

Faixas de  
ultrapassagem 
nas estações

3 0,0
Perdeu 3 de  

3 pontos
3,0

Pontuação  
máxima

Minimização  
das emissões  

de ônibus
3 2,0

Perdeu 1 de  
3 pontos

2,0
Perdeu 1 de  

3 pontos

Estações  
afastadas das  

interseções
3 3,0

Pontuação  
máxima

3,0
Pontuação  

máxima

Estações centrais 2 2,0
Pontuação  

máxima
2,0

Pontuação  
máxima

Qualidade do 
pavimento

2 1,0
Perdeu 1 de  

2 pontos
1,0

Perdeu 1 de  
2 pontos
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3.4. Estações 

Esta categoria avalia a estação do corredor de BRT e a interface entre ônibus e plataforma, utilizada 
pelos passageiros durante o embarque e desembarque. No Sistema Via Livre de BRT, as estações de 
ambos os corredores contam com boa iluminação, com ar-condicionado e largura interna de acordo 
com limite mínimo de três metros recomendado pelo Padrão de Qualidade BRT. As estações contam 
com controladores de acesso, porém a instalação de câmeras de segurança ainda depende da execu-
ção de cabeamento de fibra ótica. Durante a visita de campo foi constatada uma grande incidência de 
evasão tarifária, em especial no corredor Norte-Sul.

O acesso à estação se dá mediante passagem do bilhete eletrônico, que deve ser adquirido nas pró-
prias estações ou terminais. O ônibus, ao parar na estação, ativa a abertura de uma porta deslizante 
para cada porta do veículo, permitindo o rápido embarque e desembarque8.

Uma distância média entre estações de 300 a 800 metros garante aos usuários distâncias acessíveis 
de caminhada e a manutenção de uma velocidade comercial adequada na operação. O corredor Norte-
-Sul apresenta uma distância média superior à recomendada, o que pode levar os passageiros a cami-
nharem mais tempo do que economizariam com o sistema de BRT.

Cada estação de ambos os corredores possui apenas uma baia de parada. No corredor Norte-Sul, para 
que haja a possibilidade de operação de serviços expressos, seria necessário prever mais uma baia de 
parada na estação caso a frequência dos ônibus seja alta (além das faixas de ultrapassagem). Todos 
os ônibus que passam pelos corredores Via Livre Leste-Oeste e Norte-Sul são articulados e possuem 
quatro portas amplas para embarque simultâneo.

Um ponto importante para garantir a fluidez de passageiros nas estações e terminais é a organização 
de filas. Em todos os sistemas brasileiros, a organização de filas de passageiros é um fenômeno que 
tem se constituído naturalmente, havendo distinção entre preferências de embarque (basicamente: pre-
ferencial, sentado, em pé, em pé em ônibus cheio). Nos terminais do Sistema Via Livre existem bancos 
para pessoas com mobilidade reduzida próximos aos locais de embarque. Em alguns terminais, como 
o de Igarassu, foi notada a presença de dois agentes responsáveis pela orientação e auxílio do proces-
so por baia. Ainda em relação aos terminais, ressalta-se que estes contam com estabelecimentos pri-
vados (alimentação e comércio) para o atendimento de demandas complementares dos passageiros, 
o que também contribue para tornar o ambiente interno mais movimentado, gerando potencialmente 
maior segurança para os usuários.

8 Vale notar que problemas de manutenção da estação ou de qualquer um de seus componentes são evidenciados na 
métrica manutenção precária da categoria deduções de operação.

Tabela 8. Avaliação na Categoria Estações dos Corredores de BRT Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil.

Figura 12. Imagens da Categoria Estações

No geral, o Sistema Via Livre conta com estações bem 
iluminadas, confortáveis, com largura adequada e portas 

deslizantes.

Os terminais apresentam algumas amenidades para os pas-
sageiros, como lanchonete e caixas eletrônicos. Complemen-
tarmente, a organização de filas com mobiliário permanente 

agiliza o processo de embarque e desembarque.

Categorias e Itens 
Avaliados

Max. Pontos
Recife - Via Livre Leste-Oeste Recife - Via Livre Norte-Sul

Versão 2016 Comentários Versão 2016 Comentários

Estações 10 8,0
Perdeu 2 de 10 

pontos na  
categoria

6,0
Perdeu 4 de 10 

pontos na  
categoria

Distância entre  
as estações

2 2,0
Pontuação  

máxima
0,0

Perdeu 2 de  
2 pontos

Estações seguras 
e confortáveis

3 2,0
Perdeu 1 de  

3 pontos
2,0

Perdeu 1 de  
3 pontos

Número de portas 
nos ônibus

3 3,0
Pontuação  

máxima
3,0

Pontuação  
máxima

Baias de acosta-
mento e subpon-

tos de parada
1 0,0

Perdeu 1 de  
1 pontos

0,0
Perdeu 1 de  

1 pontos

Portas deslizantes 
nas estações de 

BRT
1 1,0

Pontuação  
máxima

1,0
Pontuação  

máxima
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3.5. Comunicação 

Esta categoria reúne itens relacionados à comunicação do sistema e do serviço planejado à popula-
ção. O Sistema Via Livre de BRT apresenta uma marca consolidada pela distinção das linhas, veículos 
e estações que pertencem ao corredor; a marca é parte do Sistema Estrutural Integrado (SEI), a rede 
completa de transporte metropolitano. Porém, faltam informações básicas sobre os serviços, que de-
veriam estar disponibilizadas nos ônibus, estações e terminais. 

Algumas recomendações sobre a sinalização de informações são expostas na Tabela 10. Uma série 
de mapas nos terminais e estações poderia ajudar o usuário a se localizar dentro e fora do Sistema Via 
Livre de BRT e incentivar a continuação das viagens por caminhada. Ao localizar pontos de interesse e 
de referência próximos, os mapas auxiliam as estações e terminais a criar um sentimento de lugar na 
cidade. As cabines de venda de bilhetes e de informações nos terminais e as bilheterias das estações 
deveriam contar com panfletos ou outros materiais impressos para divulgação de informações, com 
estoque de mapas da rede e de horários das linhas.

Figura 13. Imagens da Categoria Comunicações

Sistema Via Livre tem identidade e se distingue do sistema 
de ônibus convencional da RMR, a marca é parte do Sistema 

Estrutural Integrado.

Identificação das linhas atendendo o terminal, porém  
sem identificação dos seus respectivos itinerários  

no mapa da RMR.

Tabela 10. Situação atual e recomendações sobre Sistema de Informações
Elaborado por ITDP Brasil.

Tabela 9. Avaliação na Categoria Comunicações dos Corredores de BRT Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil.

Categorias e Itens 
Avaliados

Max. Pontos
Recife - Via Livre Leste-Oeste Recife - Via Livre Norte-Sul

Versão 2016 Comentários Versão 2016 Comentários

Comunicações 5 3,0
Perdeu 2 de 5  

pontos na  
categoria

3,0
Perdeu 2 de 5  

pontos na  
categoria

Consolidação  
da marca

3 3,0
Pontuação  

máxima
3,0

Pontuação  
máxima

Informações aos 
passageiros

2 0,0
Perdeu 2 de  

2 pontos
0,0

Perdeu 2 de  
2 pontos

Local Informações disponíveis
Informações que podem vir  

a ser disponibilizadas

Terminais

• Totens indicativos do ponto  
de cada serviço;

• Quadro de horários completo dos  
serviços partindo dos terminais;

• Mapa do Sistema Estrutural Integrado  
(porém, sem especificação se o corredor  

é BRT ou não).

• Mapa do Terminal, com as baias de parada e as linhas 
de BRT e alimentadoras atendendo-as.

• Mapa das rotas contextualizadas de BRT e de linhas 
alimentadoras na geografia básica da cidade (limites 

urbanos e naturais).

• Mapa dos entornos diretos em raios de 5, 10  
e 15 minutos a pé (mapas de wayfinding), com  

rotas cicloviárias.

• Informações sobre estacionamento para bicicletas.

• Informação em tempo real sobre horário de  
partida dos serviços.

Estações
• Representação do sentido do serviço  

atendido em cada lado da estação.

• Representação das estações atendidas pela linha.

• Mapa das rotas contextualizadas na geografia básica 
da cidade (limites urbanos e naturais).

• Mapa dos entornos diretos em raios de 5, 10  
e 15 minutos a pé (mapas de wayfinding), com rotas 
cicloviárias. Informação em tempo real sobre tempo  

estimado de chegada dos serviços (atualmente  
presente apenas em duas estações – Guararapes  

e Derby – fora do corredor com prioridade).

Veículos
• Não existem informações disponíveis  

dentro do veículo.

• Sinalização sonora das estações atendidas  
pelo veículo.

• Representação das estações atendidas  
pela linha.

Site

• Existe um site em que o usuário pode 
encontrar informações estáticas sobre o 

sistema: http://www.granderecife.pe.gov.br/
web/grande-recife/brt-via-livre

• Seria importante agregar outras informações  
neste site, como seção de mapas, informações sobre 
tarifa, perguntas frequentes e notícias, conforme pode 

ser observado no site da BHTrans para o sistema  
MOVE de Belo Horizonte e do consórcio BRT Rio  

para o sistema do Rio de Janeiro. 

• A disponibilização de dados precisos sobre a  
operação (por exemplo, via API) para aplicativos  

de celular permitiria capilarizar informações e  
atualizações sobre o sistema.
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3.6. Acesso e Integração 

Os sistemas de média e alta capacidade possuem menor capilaridade nos territórios urbanos, refor-
çando a necessidade da divisão da viagem para o passageiro em duas ou mais etapas (trecho com-
plementar, de menor capacidade; e estrutural, de maior capacidade). Os trechos complementares são 
em geral mais curtos e feitos por transporte público alimentador e, em distâncias menores, podem ser 
substituídos pela caminhada ou pelo uso da bicicleta. Esta categoria avalia a facilidade de acesso às 
estações de BRT por caminhada ou por bicicleta (considerando inclusive quesitos ligados à acessibili-
dade universal), e a integração do sistema com outros modos de transporte público. Nesta categoria, 
os corredores do Sistema Via Livre de BRT foram significativamente penalizados, perdendo mais da 
metade dos pontos disponíveis.

As estações do sistema de BRT Via Livre se encontram localizadas próximas aos semáforos das vias, 
o que facilta o acesso por meio das quadras adjacentes. Esta característica de projeto aproxima o cor-
redor da cidade e diminui o tempo total de viagem dos passageiros. Porém, os entornos imediatos das 
vias onde os corredores circulam não são amigáveis à caminhada em função do déficit de qualidade 
das calçadas e travessias, além de não contarem com rampas de acesso e sinalização tátil nas calça-
das próximas às estações. Somente 7% das estações e terminais dos corredores Leste-Oeste e Nor-
te-Sul possuem calçadas de acesso com condições mínimas de segurança e conforto para pedestres. 
Quando analisadas as condições de travessias observa-se que apenas 33% das estações e terminais 
possuem travessias com condições seguras e acessíveis para deslocamento de pedestres e pessoas 
com mobilidade reduzida no corredor Leste-Oeste, enquanto este percentual é de 43% no Norte-Sul.

Calçadas de acesso:

São consideradas calçadas de acesso aquelas situadas imediatamente na entrada do pon-
to de acesso ou, no caso de estações localizadas em canteiros centrais, as calçadas ime-
diatamente após a travessia mais próxima. Esta avaliação considerou o trecho de calçada 
de acesso até a primeira intersecção para ambos os sentidos, em uma extensão máxima de 
150 metros. A análise realizada considerou que uma calçada de acesso possui condições 
adequadas quando esta dispõe de pelo menos um metro e meio (1,50 m) de faixa livre, com 
pavimentação adequada e em boas condições de manutenção (sem desníveis ou buracos) 
em toda a sua extensão. 

A faixa livre deve ser desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infraestrutura, 
mobiliário, barracas, vegetação, floreiras, lixeiras, rebaixamento de guias para acesso de 
veículos ou qualquer outro tipo de interferência, permanente ou temporária. A consolidação 
dos resultados foi realizada no nível de estações e terminais. No casos de estações em can-
teiros centrais e terminais foram considerados válidos somente aquelas em que as duas 
calçadas de acesso possuem condições adequadas.

Conceitos utilizados para avaliação de calçadas e travessias no entorno de estações e terminais

Pontos de acesso:

Entende-se por ponto de acesso os equipamentos ou instalações que permitem ao usuário 
acessar a plataforma de embarque e desembarque do veículo ou composição de um corre-
dor de transporte público de média e alta capacidade. 

Travessias de acesso:

Nesta avaliação uma travessia foi considerada aceitável nos casos em que estas se 
encontram em nível ou elevada, por meio de passarela. Foram consideradas válidas as 
travessias em nível que atendem aos seguintes requisitos: (i) faixa de pedestres com 
três ou mais metros de largura; (ii) semáforo para travessia de pedestres; (iii) rampa 
para acesso de pessoas com deficiência física; (iv) existência de ilha intermediária de 
refúgio acessível a cadeiras de rodas quando o cruzamento for mais longo do que o 
correspondente a duas faixas de tráfego. Este último requisito poderá ser flexibilizado 
para três faixas de tráfego em casos de BRT que não possuam faixa de ultrapassagem, 
desde que o tempo semafórico seja suficiente para permitir a travessia completa de 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A consolidação dos resultados foi 
realizada no nível de estações e terminais. No casos de estações em canteiros centrais 
e terminais, foram considerados válidos somente aqueles em que as duas calçadas de 
acesso possuem condições adequadas.

Efeito barreira:

Entende-se por efeito barreira a criação de qualquer obstáculo físico que impeça a circu-
lação de pedestres, afetando a conectividade do espaço urbano, prejudicando o uso do 
espaço público e a interação social. Neste trabalho buscou-se avaliar a contribuição dos 
corredores de BRT na criação ou redução de efeito barreira por meio da apuração da distân-
cia média entre travessias para pedestres no eixo do corredor. Para esta análise o conceito 
de travessia aceitável foi flexibilizado para permitir a realização de uma avaliação remota 
por meio do Google Earth. Considerou-se a existência de uma travessia válida nos casos 
em que esta se encontra em nível, dotada de semáforo e faixa de pedestres. As faixas de 
pedestres de um lado e de outro do canteiro devem ser alinhadas, reduzindo a distância 
de caminhada do pedestre. Nos casos onde as travessias não estão alinhadas, tolerou-se 
um distanciamento máximo de 25 metros entre elas. Também foram considerados válidos 
casos de travessias e elevadas, por meio de passarela9.

9 As passarelas são consideradas na avaliação, mas ressalta-se que não são a solução mais recomendada. Em comparação 
com travessias em nível, aumentam significativamente a distância a ser percorrida pelos pedestres, assim como o grau 
de esforço físico necessário para a transposição da via. Apresentam, ainda, alto custo de construção e manutenção, e fre-
quentemente transformam-se em pontos problemáticos para segurança pública, em especial para violência de gênero.
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Além de permitir avaliar a segurança e conforto do acesso às estações e terminais, a análise de tra-
vessias pode também gerar insumos importantes acerca da potencial criação de efeito barreira após a 
implementação de um corredor de transporte. A análise realizada aponta para um aumento da distân-
cia média entre travessias de 30% após a implementação do corredor Leste-Oeste, passando de 209 
para 272 metros, enquanto no corredor Norte-Sul esta distância teve redução de 8%, passando de uma 
média de 665 para 611 metros em média. Estes resultados indicam que a implementação dos corre-
dores de transportes contribuiu para aumentar ligeiramente a conectividade entre as áreas de entorno 
do corredor Norte-Sul, dado o caráter de rodovia expressa do corredor onde este BRT se localiza. No 
caso do corredor Leste-Oeste, a implementação do corredor teve o efeito oposto, aumentando a distân-
cia média que os pedestres precisam percorrer para conseguir atravessar as vias por onde trafegam 
veículos motorizados em condições de segurança. O resultado das áreas de entorno do Leste-Oeste 
foi, entre outros fatores, influenciado pela implementação de um viaduto entre as estações Caiara e  
BR-101, que não incluiu tratamento urbanístico adequado para a escala do pedestre.

Destaca-se que, apesar da redução observada, a distância média entre travessias nas áreas de  
entorno do corredor Norte-Sul permanece mais de duas vezes superior ao encontrado no entorno do 
Leste-Oeste. Ressalta-se também que a distância média em ambos os corredores ainda está muito 
espaçada quando consideradas as recomendações para áreas densas com importante fluxo de pe-
destres. A métrica do Padrão de Qualidade TOD10 associada a travessias recomenda que estas sejam 
espaçadas em no máximo 150 metros de distância em áreas de entorno de estações e terminais. 
Embora haja acessibilidade nas estações, a má qualidade das calçadas do entorno dificulta a circu-
lação e o acesso, principalmente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A bicicleta é um complemento rápido e flexível para as viagens realizadas no BRT. A maior parte das 
vias onde os corredores passam é relativamente plana, e observa-se uma grande quantidade de ciclis-
tas ao longo destas, sobretudo nas vias do corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste. Ainda assim, o Siste-
ma Via Livre apresenta infraestrutura incipiente para receber a integração destes ciclistas.

Na integração com outras opções de transporte público, o SEI possibilita que usuários do sistema de 
transporte público realizem transferências entre linhas e modos sem custo adicional nos terminais de 
integração (TI). Além disso, há algumas linhas que permitem integração tarifária temporal com o BRT 
por meio do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM), com duração de 2 horas. Os corredores Leste-Oeste 
e Norte-Sul possuem cinco TI localizados em trechos com prioridade de passagem para os veículos de 
BRT (TI Caxangá, PE-15, Pelópidas, Abreu e Lima e Igarassu), que permitem a realização de integração 
com linhas de ônibus convencional. Atualmente a integração com outro modo de transporte de média 
e alta capacidade, BRT ou metrô, é possível somente em áreas onde os corredores operam em tráfego 
misto, por meio do TI Camaragibe para integração do corredor Leste-Oeste com o metrô ou da utiliza-
ção das linhas 2441 – EBRT BR-101 (Conde da Boa Vista) e 2443 – EBRT BR-101 (Derby) para integra-
ção entre corredores Leste-Oeste e Norte-Sul.

10 O Padrão de Qualidade TOD está disponível para consulta no site: http://itdpbrasil.org.br/padrao-de-qualidade-tod/

Tabela 11. Avaliação na Categoria Acesso e Integração dos Corredores de BRT Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil.

Figura 14. Imagens da Categoria Acesso e Integração

Estações são facilmente acessíveis a partir das quadras 
adjacentes por travessias convencionais no caso do BRT Via 

Livre Leste-Oeste.

Nos terminais, a falta de embarque em nível dificulta a  
acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.

Tratamentos de acessibilidade incluem rampas e ônibus 
adaptados, entretanto não contam com piso táctil e não 

estão presentes nas calçadas imediatas.

Bicicleta estacionada de forma improvisada 
na entrada da estação.

Categorias e Itens 
Avaliados

Max.  
Pontos

Recife - Via Livre Leste-Oeste Recife - Via Livre Norte-Sul

Versão 2016 Comentários Versão 2016 Comentários

Acesso e  
Integração

15 4,0
Perdeu 11 de 15 

pontos na  
categoria

4,0
Perdeu 11 de 15  

pontos na categoria

Acesso universal 3 0,0
Perdeu 3 de 3 

pontos
0,0 Perdeu 3 de 3 pontos

Integração com  
outros meios de 
transp. Público

3 3,0
Pontuação 

máxima
3,0 Pontuação máxima

Segurança viária e 
acesso de pedestres

4 1,0
Perdeu 3 de 4 

pontos
1,0 Perdeu 3 de 4 pontos

Estacionamento  
seguro de bicicletas

2 0,0
Perdeu 2 de 2 

pontos
0,0 Perdeu 2 de 2 pontos

Ciclovias 2 0,0
Perdeu 2 de 2 

pontos
0,0 Perdeu 2 de 2 pontos

Integração com um 
sistema público de 

bicicletas
1 0,0

Perdeu 1 de 1 
pontos

0,0 Perdeu 1 de 1 pontos
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3.7. Deduções de Operação 

Nesta categoria, identificam-se acertos e oportunidades de melhoria observados a partir do início da 
operação. Os corredores de BRT Via Livre de destaca em pontos importantes como:

1. Distância (vão) entre o veículo e a plataforma:

Além de reduzir o tempo de parada na estação por facilitar o embarque e desembarque, a distância en-
tre o veículo e a plataforma diminui os riscos de segurança para os passageiros. O Sistema Via Livre de 
BRT do Recife apresenta vão reduzido entre o veículo e a plataforma, facilitado por “guias” metálicas 
junto ao meio-fio e balizas visuais que auxiliam motoristas no posicionamento de parada. 

2. Frequência dentro e fora do horário de pico:

Baixos tempos de espera são essenciais para tornar a viagem agradável e atrair usuários do carro, 
modo de transporte porta-a-porta que não conta com tempo de espera. Em dias de semana, há ônibus 
a cada 6 minutos em média durante o horário de pico e um intervalo máximo de 10 minutos fora do 
horário de pico.

Tabela 12. Avaliação na Categoria Deduções de Operação dos Corredores de BRT Via Livre Leste-Oeste e Via Livre Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil.

Categorias e Itens  
Avaliados

Max. 
Pontos

Recife - Via Livre Leste-Oeste Recife - Via Livre Norte-Sul

Versão 2016 Comentários Versão 2016 Comentários

Deduções de Operação -63 -16,3
Perdeu 16,3 de 
63 pontos na 

categoria
-11,3

Perdeu 11,3 de 
63 pontos na 

categoria

Velocidades comerciais -10 -3,0
Perdeu 3 de  
10 pontos

0,0
Não houve  
penalidade

Pico de passageiros por 
hora e por sentido < 1.000

-5 0,0
Não houve  
penalidade

0,0
Não houve  
penalidade

Falta de fiscalização da 
prioridade de passagem

-5 -5,0
Perdeu 5 de  

5 pontos
-3,0

Perdeu 3 de  
5 pontos

Vão considerável entre o 
ônibus e a plataforma

-5 -0,3
Perdeu 0,3 de  

5 pontos
-0,3

Perdeu 0,3 de  
5 pontos

Superlotação -5 0,0
Não houve  
penalidade

0,0
Não houve  
penalidade

Manutenção precária da 
infraestrutura

-14 -3,0
Perdeu 3 de  
14 pontos

-4,0
Perdeu 4 de  
14 pontos

Frequência de pico -3 0,0
Não houve  
penalidade

0,0
Não houve  
penalidade

Frequência fora de pico -2 0,0
Não houve  
penalidade

0,0
Não houve  
penalidade

Utilização insegura de 
bicicletas

-2 -2,0
Perdeu 2 de  

2 pontos
-1,0

Perdeu 1 de  
2 pontos

Ausência de dados de 
segurança viária

-2 -1,0
Perdeu 1 de  

2 pontos
-1,0

Perdeu 1 de  
2 pontos

Linhas de ônibus paralelas 
ao corredor de BRT

-6 -2,0
Perdeu 2 de  

6 pontos
-2,0

Perdeu 2 de  
6 pontos

Formação de comboio  
de ônibus

-4 0,0
Não houve  
penalidade

0,0
Não houve  
penalidade

Não houve penalidade quanto às métricas relacionadas à localização dos corredores em vias de baixís-
sima demanda (menor do que mil passageiros no sentido mais carregado) ou na formação de comboio 
de ônibus. Não foi observada superlotação nas visitas de campo realizadas, mesmo nos horários de 
pico da manhã e da tarde. Porém, em relação à operação ou manutenção, houve penalização dos cor-
redores do Sistema BRT Via Livre em alguns itens:

1. Velocidades Comerciais:

O corredor de BRT Via Livre Norte-Sul se destaca pela velocidade com a qual percorre seu trecho fisica-
mente segregado de 23 km/h em média. O tipo de segregação de um corredor influencia na velocidade 
com que os veículos percorrem seus trajetos. Quando o corredor apresenta segregação física, esta 
impede de forma mais eficaz invasões à área de circulação do BRT, tornando as viagens dos usuários 
mais rápidas em relação àqueles que apresentam segregação apenas visual. O corredor de BRT Via 
Livre Leste-Oeste teve dedução na operação para esta categoria, dado que a velocidade no seu trecho 
visualmente segregado com tachões é em média 19 km/h, inferior a mínima de 20 km/h recomendada 
no Padrão de Qualidade BRT. 

Os trechos com tráfego misto apresentam velocidades muito variadas, tornando o tempo de viagem 
dos passageiros mais irregular, e consequentemente, menos confiável. Nos piores casos de conges-
tionamento foi detectado que os trechos segregados apresentavam uma velocidade média maior em 
cerca de 50% no corredor Via Livre Norte-Sul e de 150% no corredor Via Livre Leste-Oeste em relação 
aos seus trechos mistos.

2. Falta de Fiscalização da Prioridade de Passagem:

Embora haja segregação em ambos os corredores, estes não apresentam nenhum tipo de fiscalização 
quanto às possíveis invasões às faixas do BRT. É maior a ocorrência de infrações no caso do corredor 
de BRT Via Livre Leste-Oeste, principalmente no trecho da Avenida Caxangá mais próximo do centro da 
cidade, onde a segregação se torna apenas visual. No corredor de BRT Via Livre Norte-Sul, apesar da 
segregação física, há constante invasão de carros na pista de circulação exclusiva para ônibus. 
 
3. Manutenção Precária da Infraestrutura:

Em termos de manutenção, ambos os corredores tiveram pontos retirados e precisam de aprimoramento:

• Manutenção das calçadas ao longo dos corredores, especialmente em regiões mais afastadas 
do centro da cidade. Destaca-se o caso do corredor de BRT Via Livre Norte-Sul, por se tratar de 
um corredor em via de tráfego expresso com concentração de moradia.

• Manutenção de algumas estações, cuja estrutura já apresenta danos.

4. Utilização Insegura de Bicicletas:

O uso de bicicleta nos corredores do Sistema Via Livre acontece de forma frequente, e de modo mais 
marcante no corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste. A circulação de ciclistas em corredores de ônibus não 
especialmente projetados para este modo de transporte é considerada insegura, representa um perigo 
para o ciclista e potencial perda de confiabilidade na operação. Observação similar em Curitiba demons-
tra a importância de se projetar infraestrutura cicloviária nos corredores de maior circulação de ciclistas.
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5. Linhas de Ônibus Paralelas aos Corredores:

De maneira geral, corredores de ônibus são projetados para captar ao máximo a demanda de transporte 
público, de modo a maximizar a utilização das suas infraestruturas dedicadas. Um número significativo 
de ônibus operando fora das vias prioritárias resulta em dificuldades de transferência e gera serviços 
menos frequentes no corredor. No corredor Norte-Sul, existem ainda paradas de ônibus convencionais, 
que podem ocasionar atrasos na operação do sistema de BRT. A partir de fevereiro de 2017, oito linhas 
do corredor Leste-Oeste que operavam como radiais até o centro passaram a ser linhas alimentadoras, 
integrando, por meio de integração temporal, quatro estações de BRT. Essa integração estava prevista 
para ocorrer dentro dos Terminais da III e IV Perimetral e foi antecipada com o objetivo de racionalizar 
a rede e reduzir o número de linhas paralelas ao corredor.

6. Ausência de dados de Segurança Viária

O Sistema Via Livre conta com coleta de dados de diferentes fontes – Companhia de Trânsito e Trans-
porte Urbano do Recife (CTTU), Corpo de Bombeiros e Secretaria da Saúde – que são organizados e 
disponibilizados ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Comitê Municipal de Prevenção de Acidentes 
de Trânsito. A coleta de dados de segurança viária é importante para garantir a segurança de opera-
ção dos sistemas de transporte e avaliar formas de torná-la cada vez eficiente. Esta harmonização de 
dados é feita apenas em nível municipal enquanto os corredores de BRT Via Livre cruzam diferentes 
municípios da RMR, sendo importante agregar os outros municípios neste projeto. Foram deduzidos 
metade dos pontos neste quesito devido a coleta de dados estar sendo parcialmente realizada. 

Balizas permitem os motoristas perceberem a proximidade 
com a plataforma, diminuindo os vãos.

Viagens programadas do Sistema Via Livre de BRT: intervalos 
adequados tanto no horário de pico quanto fora do horário  

de pico.

A falta de fiscalização da prioridade das faixas gera invasões constantes às vias exclusivas do BRT.

A partir da avaliação por meio do Padrão de Qualidade BRT nas extensões dos corredores com 
prioridade de passagem e circulação exclusiva para ônibus, foi possível elencar pontos fortes 
e de aprimoramento de forma clara e estruturada. O corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste foi 
classificado como BRT Básico, enquanto o corredor de BRT Via Livre Norte-Sul obteve a classi-
ficação de BRT Bronze. Em relação ao projeto, ambos os corredores tiveram deduções impor-
tantes relacionadas ao fato de a pista com prioridade não atender o trecho de maior demanda, 
de chegada ao Centro do Recife; à baixa qualidade das condições de acesso às estações por 
caminhada; e à ausência de informações básicas sobre os serviços. Em relação à operação, 
ambos os corredores foram penalizados pelas sucessivas invasões de carros particulares às 
pistas com prioridade ao ônibus. O Norte-Sul apresentou problemas específicos relacionados à 
manutenção da infraestrutura, enquanto o corredor Leste-Oeste sofreu deduções por apresen-
tar velocidade média abaixo do limite desejável de 20km/h. A partir da consideração de melho-
rias elencadas na seção de Conclusão e Recomendações, destaca-se que o sistema de BRT Via 
Livre possui características que podem ser replicados em outros corredores troncais do SEI da 
RMR, em que se faz necessário requalificar o sistema de transporte público para fazer frente ao 
aumento da motorização individual. 

Figura 15. Imagens da Categoria Deduções de Operação

A falta de manutenção das calçadas torna a circulação de 
pedestres pouco atrativa.

Pontos de ônibus dentro do corredor Norte-Sul e linhas de ônibus paralelos ao corredor Leste-Oeste geram dificuldades de 
transferência e diminuem a quantidade de passageiros usufruindo os benefícios do sistema de BRT.

A presença de uso de bicicleta em corredores de ônibus 
representa um risco de segurança para o ciclistas e perda  

de confiabilidade da operação.

Síntese da Avaliação com Padrão de Qualidade BRT
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4. Inserção urbana do Sistema Via Livre  
de BRT

Além das características da infraestrutura e do perfil socioeconômico das áreas de entorno de  
estações e terminais, é também importante analisar se a implementação dos corredores do Sistema 
Via Livre contribuiu para promover um desenvolvimento urbano mais integrado e maior equidade no 
acesso às oportunidades. Para este fim, foi analisado em que medida os corredores Leste-Oeste e 
Norte-Sul atendem áreas de concentração relevantes de população, oportunidades de emprego, de 
estudo e oferta de serviços de saúde na RMR. 

Nesta seção utilizou-se como referência de análise a área de estação definida no item 2.3, em estações e 
terminais situados em trechos em que há prioridade de passagem com circulação exclusiva para ônibus.

4.1. População próxima dos corredores de BRT 

Para avaliar a proximidade de acesso das pessoas à rede de transporte público de média e alta ca-
pacidade, o ITDP utiliza o indicador PNT (da sigla em inglês People Near Transit), calculado como o 
percentual da população total de uma cidade ou região metropolitana que reside em um raio de até 
um quilômetro no entorno das estações destes sistemas de transporte público. Os dados do IBGE per-
mitem analisar a cobertura da rede de transporte em relação ao total da população (Figura 16) e sua 
distribuição entre diferentes faixas de renda (Figura 17), para averiguar a equidade de acesso à rede.

Cerca de 830 mil pessoas residem em um raio de um quilômetro a partir das estações e terminais dos 
corredores de transporte público de média e alta capacidade existentes na RMR, correspondendo a 23% 
da população total residente na metrópole pernambucana. Deste total, cerca de 484 mil pessoas vivem 
próximas das estações de metrô, 171 mil do corredor de BRT Leste-Oeste e 176 mil do BRT Norte-Sul.

Tabela 13. População que vive na área de cobertura das estações e terminais de corredores  
de transporte de média e alta capacidade9

Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE e ITDP

11 Para fins de simplificação, os percentuais indicados foram arredondados para o número inteiro mais próximo.

Escopo

População resi-
dente no entor-
no de estações 

e terminais

Percentual da 
população da 

RMR11

Percentual da 
população até 

½ SM

Percentual da 
população  

entre ½ e 1 SM

Percentual 
da população 
entre 1 e 3 SM

Percentual da 
população  

acima de 3 SM

Rede de  
média e alta  
capacidade

830 mil 23% 21% 24% 27% 22%

BRT Norte-Sul 176 mil 5% 5% 5% 5% 2%

BRT Leste- 
Oeste

171 mil 5% 3% 4% 7% 9%

Metrô 484 mil 13% 13% 14% 15% 11%

Figura 16. Percentual da população próxima da rede de transporte público de média e alta capacidade
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE e ITDP

Figura 17. Percentual da população próxima a rede de transporte público de média e alta capacidade por faixa de renda
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE e ITDP
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A implantação do Sistema Via Livre de BRT resultou em um incremento de cerca de dez pontos percen-
tuais da população total que está próxima à rede de transporte de média e alta capacidade na RMR. A 
análise da cobertura pela rede de transporte aponta que cada corredor de BRT contribuiu para aumentar 
a população coberta em cerca de cinco pontos percentuais, enquanto a área de abrangência do metrô já 
contemplava 13% da população da RMR (Tabela 13). Os corredores de BRT possuem potencial de cobrir 
uma parcela adicional significativa dos habitantes da RMR. O estabelecimento de vias com prioridade de 
passagem com circulação exclusiva para ônibus em áreas onde estes estão atualmente operando em 
tráfego misto poderia contribuir para aumentar o percentual da população próxima à rede de média e alta 
capacidade em cerca de 6 pontos percentuais, e, assim, abranger 28% da população da RMR.

Os dados sobre PNT referentes à distribuição da população por renda indicam que os domicílios de faixas 
de renda mais alta e mais baixa se encontram representados de forma similar no entorno das estações 
e terminais de transporte público de média e alta capacidade da RMR. De acordo com os resultados  
obtidos, 22% dos domicílios correspondentes à faixa de renda mais alta (mais de três salários mínimos 
per capita por mês) residem a um quilômetro de distância de estações e terminais, enquanto no caso da 
faixa de renda mais baixa (até meio salário mínimo per capita por mês) este percentual é de 21%. 

Cabe ressaltar a existência de diferenças em relação à distribuição da população por faixa de renda en-
tre os corredores de transporte público de média e alta capacidade. Enquanto nos casos do Norte-Sul e 
do metrô há maior proporção da população atendida nas faixas de menor renda, essa relação se inverte 
no caso do corredor Leste-Oeste.

Dentre as dez regiões metropolitanas brasileiras que possuem corredores de transporte público de 
média e alta capacidade, a RMR apresenta o quarto maior percentual de cobertura da população pelo 
sistema, ficando atrás do Rio de Janeiro (47%), Porto Alegre (46%) e Curitiba (42%). No geral, a RMR se 
destaca nacionalmente por apresentar maior equilíbrio entre pessoas com faixas de rendas diferentes 
no entorno das estações do sistema de transporte de média e alta capacidade. A diferença na cobertu-
ra da rede de transporte entre pessoas de faixa de renda mais alta e mais baixa é a menor encontrada 
nas dez regiões metropolitanas que possuem corredores de transporte público de média e alta capaci-
dade (Figura 18).

Figura 18. PNT para diferentes faixas de renda em RMs brasileiras (2016)
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE e ITDP

4.2. Contribuição dos corredores para desenvolvimento urbano  

integrado

4.2.1. Oportunidades de empregos privados

O acesso ao local de trabalho constitui o principal motivo de viagem dos habitantes da RMR, represen-
tando cerca de 39% do total de deslocamentos realizados (EMTU, 1998). Dados da pesquisa origem 
e destino realizada pela prefeitura do Recife em 2015, indicam que cerca de 57% dos deslocamentos 
por motivo de trabalho são realizados por transporte público (ônibus ou metrô). Pesquisa empíricas 
demonstram que a localização dos empregos próxima à rede de transporte representa um dos princi-
pais fatores para uso da infraestrutura de transporte público e a sua viabilidade econômica (Guerra e 
Cervero, 2011) bem como para a produtividade dos trabalhadores (Cervero, 2000). 

60%

45%

30%

15%

0%

RM Porto Alegre

RM Curitib
a

RM Rio de Janeiro

RM São Paulo

RM Santos

RM Belo Horizonte

RM Uberlândia
RIDE DF

RM Goiânia

RM Salvador

RM Recife

15%

56%
54%

47%

39%

28%
31%

24%

18%

11%

22%

27%

15%

5%
8%

6% 8%

21%

5%

12%13%

22%

População de até 1/2 SM População entre 1/2 e 1 SM População entre 1 e 3 SM População acima de 3 SM

Co
be

rt
ur

a 
da

 p
op

ul
aç

ão
 p

el
a 

re
de

 d
e 

tra
ns

po
rt

e 
 

de
 m

éd
ia

 e
 a

lta
 c

ap
ac

id
ad

e 
po

r f
ai

xa
 d

e 
re

nd
a



Sistema Via Livre de BRT: Avaliação de resultados e recomendações de melhorias | ITDP Brasil, 2017 Sistema Via Livre de BRT: Avaliação de resultados e recomendações de melhorias | ITDP Brasil, 201752 53

A análise da localização dos postos de trabalho em relação à rede de transporte público de média e 
alta capacidade foi realizada com base nos dados de empregos formais da Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS) disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Devido a 
inconsistências referentes à localização dos postos de trabalho identificadas em estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016)12, foi necessário realizar procedimentos de tratamento 
desta base, que resultaram na exclusão de todos os postos de trabalho do setor público, assim como 
de valores discrepantes de estabelecimentos dos setores elétrico, de saneamento, de transporte, de 
transporte aéreo e de limpeza urbana. Portanto, os dados apresentados a seguir estão relacionados 
somente aos empregos privados.

A rede de transporte público de média e alta capacidade da RMR permite cobrir aproximadamente 
30% das oportunidades de empregos privados ofertadas no seu território. Com a implementação do 
sistema de BRT Via-Livre houve um salto de cerca de dez pontos percentuais no resultado final da RMR, 
sendo quatro pontos associados à implementação do corredor Norte-Sul e seis pontos do Leste-Oeste 
(Tabela 14).

12 As inconsistências dizem respeito à alocação de uma série de vínculos empregatícios em um mesmo estabelecimento 
quando, na realidade, o trabalho ocorre em outros endereços. Como exemplo, em geral, os professores da rede pública têm 
vínculos localizados no endereço da respectiva secretaria de educação, a despeito do local onde lecionam.

Figura 19. Oportunidades de empregos privados próximos da rede de transporte público de média e alta capacidade na RMR
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: RAIS (2015)

13 Estas médias foram calculadas considerando sobreposições de áreas contempladas por estações e terminais presentes 
nos dois corredores. Sendo assim, para efeito deste cálculo foram consideradas 13 estações para o corredor Leste-Oeste e 
17 para corredor Norte-Sul.

Tabela 14: Oportunidades de empregos privados localizados na área de cobertura das estações  
e terminais de corredores de transporte de média e alta capacidade12

Elaborado por ITDP Brasil. Dados: RAIS

A análise da contribuição por estação permite identificar uma diferença significativa de consolidação 
das áreas de entorno dos corredores de BRT. Enquanto o corredor Norte-Sul abrange em média 1.597 
empregos por estação, o valor de contribuição do Leste-Oeste é mais de duas vezes superior com 3.56213. 

Cabe, por fim, ressaltar que ambos os corredores possuem potencial de abranger um número significa-
tivamente maior de oportunidades de empregos privados em suas áreas de entorno. O estabelecimento 
de vias com prioridade de passagem, com circulação exclusiva para ônibus onde estes atualmente ope-
ram em tráfego misto, poderia contribuir para aumentar o percentual de empregos privados próximos 
à rede de média e alta capacidade em cerca de 14 pontos percentuais - e assim contemplar 44% das 
oportunidades na RMR.

4.2.2. Unidades de Ensino Superior

Pesquisa da EMTU (1998) aponta que 35% das viagens realizadas na RMR tem por destino o local de estu-
do. Dados da pesquisa origem e destino realizada pela prefeitura do Recife em 2015 indicam que cerca de 
49% dos deslocamentos por motivo de estudo são realizados por transporte público (ônibus ou metrô).

No universo dos estabelecimentos educacionais, as unidades de Ensino Superior se destacam por, 
em geral, ocupar áreas de maior extensão e concentrar grande número de alunos. Em função destas 
características, estas unidades apresentam maior potencial de atração de viagens de funcionários, 
fornecedores de serviços e estudantes e, consequentemente, configuram potenciais polos geradores 
de viagens. Neste sentido, sua localização em relação à rede de transporte pode ter influência signi-
ficativa nos padrões e condições de viagem de grande parcela da população de um município e sua 
região metropolitana.

Neste estudo foi realizado um mapeamento de unidades privadas e públicas das esferas federal, esta-
dual e municipal de Ensino Superior – contemplando faculdades, centros universitários, institutos fede-
rais e universidades. A localização destas unidades de Ensino Superior foi comparada à localização das 
estações e terminais de transporte público de média e alta capacidade, de modo a avaliar o percentual 
de unidades que se encontram próximas de um ponto de acesso desta rede.

Escopo

Número total na área 
de abrangência da rede 
de transporte de média 

e alta capacidade

Percentual antes 
da implementação 

dos corredores 
de BRT

Percentual após 
a implementação 

dos corredores 
de BRT

Contribuição  
do corredor  
Norte-Sul

Contribuição  
do corredor  
Leste-Oeste

Empregos  
privados

221.766 20% 30% 4% 6%
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Figura 20. Unidades de Ensino Superior próximas da rede de transporte público de média e alta capacidade na RMR
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: eMEC

Tabela 15: Unidades de Ensino Superior localizadas na área de cobertura das estações 
e terminais de corredores de transporte de média e alta capacidade

Elaborado por ITDP Brasil. Dados: eMEC

Os dados detalhados na Tabela 15 apontam que cerca de 29% das 224 unidades de Ensino Superior 
mapeadas na RMR estão atualmente localizadas próximas à rede de transporte. 

A implementação dos corredores de BRT contribuiu para dobrar o percentual de unidades de Ensino 
Superior próximas da rede de transporte público de média e alta capacidade (de 14% para 29%). A con-
tribuição do corredor Leste-Oeste (12 pp) para este resultado foi quatro vezes superior à do corredor 
Norte-Sul (3 pp).

Escopo

Número total na área 
de abrangência da 
rede de transporte  

de média e alta  
capacidade

Percentual antes 
da implementação 
dos corredores de 

BRT

Percentual após 
a implementação 
dos corredores de 

BRT

Contribuição  
do corredor  
Norte-Sul

Contribuição  
do corredor 
Leste-Oeste

Unidades de  
Ensino Superior

64 14% 29% 3% 12%

Figura 21. Estabelecimentos de saúde próximos da rede de transporte público de média e alta capacidade na RMR
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: CNES

Cabe, mais um vez, ressaltar que ambos os corredores possuem potencial de abranger um número 
significativamente maior de unidades de Ensino Superior em sua área de entorno. O estabelecimento 
de vias com prioridade de passagem, com circulação exclusiva para ônibus em áreas onde estes atual-
mente operam em tráfego misto, poderia contribuir para aumentar o percentual de unidades de Ensino 
Superior próximas à rede de transporte de média e alta capacidade em cerca de 14 pontos percentuais 
- e assim contemplar 43% das unidades existentes na RMR.

4.2.3. Estabelecimentos de saúde

Os estabelecimentos de saúde representam equipamentos fundamentais para o acesso a serviços ur-
banos essenciais disponíveis na área urbana. Entre os diversos tipos de estabelecimentos, os hospitais 
e as policlínicas se destacam por, em geral, ocupar áreas de maior extensão, oferecer serviços de maior 
complexidade e concentrar um número importante de pacientes e de trabalhadores. Em função destas 
características, estes estabelecimentos apresentam maior potencial de atração de viagens de funcioná-
rios, prestadores de serviços, pacientes e seus familiares, representando consequentemente possíveis 
pólos geradores de viagens. Portanto, sua localização em relação à rede de transporte de média e alta 
capacidade possui influência fundamental tanto para o acesso a serviços de saúde como para a maior 
utilização do sistema de transporte público.

Neste estudo foi realizado um mapeamento dos estabelecimentos públicos e privados de saúde classifi-
cados pelo Ministério da Saúde como policlínicas, hospitais gerais e hospitais especializados. Os dados 
detalhados na Tabela 16 apontam que cerca de 31% dos 169 estabelecimentos de saúde mapeados na 
RMR estão localizados próximos à da rede de transporte de média e alta capacidade. 
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A implementação dos corredores de BRT contribuiu para uma acréscimo de 16 pontos percentuais de 
estabelecimentos de saúde próximos desta rede.

Cabe ressaltar que ambos os corredores possuem potencial para abranger um número significati-
vamente maior de estabelecimentos de saúde em sua área de entorno. O estabelecimento de vias 
com prioridade de passagem e circulação exclusiva para ônibus onde estes operam por tráfego 
misto, poderia contribuir para aumentar o percentual de estabelecimentos de saúde próximos à 
rede de média e alta capacidade em cerca de 16 pontos percentuais e assim contemplar 47% dos 
estabelecimentos na RMR.

As análises realizadas nesta parte reforçam a diferença de perfil entre as áreas contempla-
das pelos corredores de BRT implementados. Com número menor de estações e terminais, o 
corredor Leste-Oeste também contempla em média mais população, mais oportunidades de 
empregos privados e mais unidades de Ensino Superior por ponto de acesso. Cabe, no entanto, 
destacar que o BRT Norte-Sul se destaca por contemplar proporcionalmente mais população 
de faixa de baixa renda, promovendo maior equidade na distribuição da rede de transporte de 
média e alta capacidade. 

Observa-se também que o estabelecimento de faixas segregadas com prioridade de passagem 
nos trechos em que os corredores de BRT operam em tráfego misto poderia contribuir para 
facilitar o acesso de forma mais rápida e confortável a mais 98 mil oportunidades de emprego 
privado, 32 unidades de Ensino Superior e 27 estabelecimentos de saúde.

Síntese da avaliação de resultados na escala metropolitana

Tabela 16. Estabelecimentos de saúde localizados na área de cobertura das estações e terminais  
de corredores de transporte de média e alta capacidade14

Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE e CNES

Escopo

Número total na área 
de abrangência da 
rede de transporte  

de média e alta  
capacidade

Percentual antes 
da implementação 

dos corredores  
de BRT

Percentual após 
a implementação 

dos corredores  
de BRT

Contribuição  
do corredor  
Norte-Sul

Contribuição  
do corredor  
Leste-Oeste

Estabelecimentos 
de saúde  

(policlínicas,  
hospitais gerais  

e especializados)

53% 15% 31% 8% 8%

Figura 22. Equipe de pesquisa de campo realizando entrevistas junto aos usuários (14/02/2017)
Foto: ITDP Brasil

5. Avaliação de percepção dos usuários

5.1. Objetivo e metodologia 

O objetivo desta seção é avaliar os resultados da implementação dos corredores de BRT Norte-Sul e Les-
te-Oeste do Sistema Via Livre na RMR considerando a sua contribuição para o aprimoramento das condi-
ções de mobilidade e melhoria da experiência dos usuários e a redução das externalidades ambientais.

A elaboração desse estudo envolveu a coleta e análise de dados primários obtidos por meio de entre-
vistas com usuários, bem como de informações secundárias fornecidas por instituições envolvidas 
no processo de planejamento, gestão e operação dos respectivos corredores. A obtenção dos dados 
primários foi realizada com base na aplicação de um formulário de questões junto aos usuários do 
sistema (Figura 22), que pode ser consultado no Anexo 8.2.

Por meio de pesquisa por amostragem de uma determinada população-alvo, é possível identificar ten-
dências e comportamentos do universo de usuários, sem a necessidade de realizar entrevistas com 
cada um dos indivíduos. Existem algumas formas de se definir a amostragem a utilizar. A mais simples 
e utilizada para análises estatísticas é a amostragem randômica, na qual cada indivíduo da população 
tem a mesma probabilidade de ser selecionado para uma entrevista.

Este estudo baseou-se em experiências similares em sistemas de transporte para a definição de um 
intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. Estes parâmetros resultaram na definição 
de uma amostragem mínima - calculada com base na ferramenta de cálculo online disponibilizada pelo 
site Survey Monkey 14 de 382 entrevistas a serem realizadas, tendo como referência (universo) a deman-
da diária dos respectivos corredores fornecida pelo CTM-RMR.

14 Ver site ferramenta no site: https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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Embora alguns trechos dos corredores não contem com prioridade de passagem exclusiva para os 
ônibus, requisito mínimo para que um corredor seja considerado BRT de acordo com o Padrão de Qua-
lidade BRT, optou-se por contemplar todas as estações e terminais, visando obter o resultado mais 
aproximado possível da experiência dos usuários e da dinâmica de viagens que ocorrem na RMR. Uma 
quantidade mínima de formulários a serem aplicados foi definida para cada estação, de forma propor-
cional à média de embarques diários realizados nas estações nos dias 3 de outubro e 5 de dezembro de 
2016. Na ausência de dados de embarque para os terminais de integração, adotou-se como parâmetro 
uma proporção de embarque de 10% do total da demanda do corredor, conforme proporção média de 
embarques observada nos terminais do sistema de BRT do Rio de Janeiro analisados pelo ITDP Brasil.

Os pesquisadores de campo foram distribuídos em quatro trechos com concentração semelhante de 
embarques (aproximadamente 25%, Figura 23). As entrevistas foram realizadas por uma equipe de oito 
pesquisadores de campo e dois supervisores, ao longo de quatro dias úteis do mês de fevereiro de 
2017 (quinta-feira dia 9, terça-feira dia 14, quarta-feira dia 15 e quinta-feira dia 16), ficando cada pesqui-
sador responsável por um turno em seu trecho (de manhã entre 6 e 12h e de tarde entre 13 e 19h), de 
forma a cobrir os principais picos de demanda.

Figura 23. Trechos de realização da pesquisa nos corredores e demanda diária (Média dos dias 03/10/2016 e 05/12/2016)
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: CTM-RMR

Leste-Oeste Norte-Sul

Ao final da atividades, foram realizadas 1.054 entrevistas, sendo 530 no corredor Leste-Oeste e de 524 
no Norte-Sul, quantidade superior ao mínimo definido inicialmente, garantindo uma ligeira redução da 
margem de erro estipulada em relação aos resultados obtidos. 

5.2. Perfil dos usuários entrevistados e de utilização do sistema 

5.2.1. Perfil dos usuários

Para compreender o perfil dos usuários do sistema, foram analisadas as variáveis relacionadas ao gêne-
ro, idade, renda, escolaridade e posse de veículo. 

Abaixo segue um resumo sobre o perfil dos usuários entrevistados:

• Nos dois corredores foi entrevistada uma proporção maior de mulheres que de homens. No  
corredor Leste-Oeste, as mulheres foram 58% dos usuários entrevistados, enquanto no Norte-Sul 
esta proporção foi de 53%. Para algumas das questões da pesquisa com usuários, foram obser-
vadas diferenças importantes entre as respostas, de acordo com o gênero da pessoa entrevista-
da. Embora estes resultados possuam maior margem de erro, optou-se por sinalizar as principais 
diferenças ao longo deste estudo.

• O perfil de usuários nos dois corredores aponta para um público jovem, em idade economica-
mente ativa. No Leste-Oeste, 55% dos entrevistados possuem entre 15 e 34 anos, enquanto no 
Norte-Sul o percentual de usuários nessa faixa etária é de 51%. 

• Observou-se um baixo percentual de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: 3% das 
pessoas entrevistadas em cada corredor. 

• Os usuários do corredor Leste-Oeste apresentaram perfil de renda domiciliar ligeiramente su-
perior aos usuários do Norte-Sul. Entre os usuários do Norte-Sul que declararam a renda, 50% 
afirmaram possuir rendimento mensal domiciliar de até dois salários mínimos, enquanto este 
percentual é de 43% para os usuários o Leste-Oeste. Nota-se também uma importante diferença 
entre os percentuais de usuários que não declararam renda entre os corredores, este valor foi 
mais de duas vezes superior entre os usuários do Norte-Sul em relação ao Leste-Oeste (18% e 
7% respectivamente).

• Os dados de escolaridade apontam para um nível médio de instrução mais elevado entre os 
usuários do Leste-Oeste. Neste corredor a proporção de entrevistados com grau de escolarida-
de igual ou inferior ao Ensino Médio é de 55%, enquanto este percentual é de 82% no corredor  
Norte-Sul. De forma geral, as mulheres entrevistadas declararam possuir maior nível de escolari-
dade que os homens nos dois corredores.

• O percentual de usuários dos dois corredores que declaram não possuir carro ou moto no  
domicílio foi bem próximo: 64% para usuários do Leste-Oeste e 62% para usuários do Norte-Sul.

5.2.2. Embarques e horários de utilização dos corredores

De acordo com dados sobre quantidade de embarques realizados por hora nos corredores Leste-Oeste e 
Norte-Sul, os corredores possuem dois horários de pico em horários similares ao longo do dia. Na parte 
da manhã o Leste-Oeste atinge seu pico de embarque às 7h enquanto o Norte-Sul tem seu pico começan-
do um pouco mais cedo, às 6h, e se estendendo até às 7h. Na parte da tarde os dois corredores possuem 
pico às 17h. Observa-se também um acréscimo de demanda no meio do dia, que resulta em um pico às 
12h nos dois corredores. Estes dados foram utilizados para dividir os horários de pesquisa de campo, de 
forma a contemplar o padrão de uso do sistema e retratar a experiência do usuário da forma mais apro-
ximada possível15.

15 Em função de problemas de segurança observados durante a pesquisa de campo no corredor Norte-Sul, um turno de 
entrevista da tarde foi cancelado e compensado pela realização de um outro turno na parte da manhã.
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Há estações com demanda concentrada no período da manhã, no período da tarde e outras que possuem 
distribuição equilibrada entre os dois períodos. As estações foram classificadas como “pico da manhã”, 
“pico da tarde” e “picos equilibrados” conforme a seguir:

• Pico da manhã: quando as estações possuem demanda de 6h às 9h superior em 25% à demanda 
observada de 16h às 19h.

• Pico da tarde: quando as estações possuem demanda de 16h às 19h superior em 25% à demanda 
observada de 6h às 9h.

• Picos equilibrados: no caso em que as estações possuem demanda equilibrada entre o período de 
6h às 9h e de 16h às 19h.

A figura 24 apresenta o mapa das estações classificadas por horário de pico e os bairros abrangidos 
pelos respectivos corredores, distribuídos pela razão entre empregos e população em idade economica-
mente ativa. De forma geral, constata-se uma correspondência entre a disponibilidade de emprego nos 
bairros e o tipo de pico observado na estação. Os bairros com menor razão entre empregos e população 
em idade ativa (1º quartil) possuem estações com pico de demanda pela manhã, indicando o uso do BRT 
para acessar o local de trabalho, enquanto aqueles com maior razão (4º quartil) possuem pico no período 
da tarde, indicando o uso do BRT após a jornada de trabalho. Em ambos os corredores observa-se que a 
maioria das estações com pico da tarde estão localizadas próximas à área central da cidade do Recife, 
em trecho onde os ônibus circulam em tráfego misto.

Figura 24. Estações por tipo de pico e bairros por razão emprego/população.
Elaborado por ITDP Brasil. Dados: IBGE e RAIS

Leste-Oeste Norte-Sul

Figura 25. Esquema dos trechos de uma viagem completa do usuário.
Elaborado por ITDP Brasil

5.3. Padrões de mobilidade dos usuários 

Para avaliação das mudanças ocorridas nos padrões de mobilidade dos usuários após o início da  
operação dos corredores, a viagem realizada foi analisada em sua integralidade (origem - destino) na 
situação presente e antes da implementação do sistema. Para tanto, foram levantados o modo utilizado 
e o tempo despendido em cada um dos trechos da viagem (Figura 25).

5.3.1. Origem e destino e distância média percorrida 

A partir das entrevistas foi realizada uma análise das origens e destinos dos usuários do corredores. Esta 
análise foi dividida para o pico da manhã (6h às 9h) e o da tarde (16h às 19h), a fim de detectar eventuais 
diferenças de padrão.

Origem Estação  
de embarque

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3

Estação  
de desembarque

Destino

Viagem Completa

Trechos Complementares

Trecho Principal

Tabela 17. Matriz Origem/Destino por município da RMR na parte da manhã no corredor Leste-Oeste
Elaborado por ITDP Brasil.

Recife Camaragibe
São Lourenço 

da Mata
Olinda Outros Total

Recife 42% 6% 5% 1% 2% 56%

Camaragibe 20% 0% 0% 2% 0% 21%

São Lourenço 
da Mata

11% 0% 0% 0% 0% 11%

Olinda 2% 1% 0% 0% 0% 2%

Outros 6% 3% 0% 1% 0% 10%

Total 80% 10% 5% 3% 2% 100%

Destino

Origem
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Tabela 18. Matriz Origem/Destino por município da RMR na parte da tarde no corredor Leste-Oeste
Elaborado por ITDP Brasil.

Segue abaixo um resumo dos dados de origem e destino no corredor Leste-Oeste:

• Na parte da manhã observa-se que:

• As viagens tem por principais origens os municípios do Recife (56%) e Camaragibe (21%). 
No Recife, os principais bairros de origem são Várzea (13%), Cordeiro (12%) e Caxangá (6%) 
enquanto em Camaragibe destacam-se Timbi (8%) e Jardim Primavera (3%). Embora não 
diretamente contemplado por estações do corredor Leste-Oeste, o município de São Lou-
renço da Mata aparece com 11% da origem das viagens.

• Os principais destinos também são os municípios do Recife (80%) e Camaragibe (10%). No 
Recife, os principais bairros de destino são Boa Vista (19%), Bairro do Recife (13%) e Derby 
(8%), indicando um forte poder de atração da área central do Recife. No total a área central 
do Recife corresponde ao destino de 38% das viagens realizadas. 

• Embora não diretamente contemplado por uma estações do corredor Leste-Oeste, os muni-
cípios de São Lourenço da Mata, Olinda e Paulista aparecem com respectivamente 5%, 3% 
e 2% dos destinos.

• Os dados de origem e destino apontam para uma importante proporção de viagens reali-
zadas dentro do município do Recife (42%). Em termos de viagens intermunicipais, desta-
cam-se os fluxos de passageiros de Camaragibe e São Lourenço em direção ao Recife, com 
respectivamente 20% e 11% das viagens realizadas nesses período. 

Tabela 19. Média de Estações e Distância Percorrida no Leste-Oeste
Elaborado por ITDP Brasil.

• Na parte da tarde observa-se que: 

• Os municípios do Recife (76%) e Camaragibe (21%) aparecem como as principais origens 
das viagens realizadas. Os principais bairros de origem são Bairro do Recife (11%), Boa 
Vista (10%) e Iputinga (10%) no Recife e o Centro de Camaragibe (5%). Destaca-se que 
25% das viagens realizadas no Leste-Oeste possuem por origem algum bairro da área 
central do Recife.

• Os principais destinos também são os municípios do Recife (60%) e Camaragibe (29%). 
Os principais bairros de destino são Iputinga (10%), Derby (10%) e Caxangá (7%) no Recife, 
Timbi (12%) e Centro (4%) em Camaragibe. Embora não diretamente contemplado por uma 
estações do corredor Leste-Oeste, o município de São Lourenço da Mata aparece com 8% 
dos destinos.

• Assim como na parte da manhã observa-se uma significativa quantidade de viagens realiza-
das dentro do município do Recife (37%). Em termos de viagens intermunicipais, destacam-
-se os fluxos de passageiros do Recife em direção à Camaragibe (27%) e de Camaragibe 
para o Recife (19%).

Na média, os usuários entrevistados do corredor Leste-Oeste percorrem uma distância de seis quilôme-
tros (nove estações) por viagem, correspondendo a cerca de 50% da extensão total do corredor, sendo 
que 20% das viagens ocorrem em trecho com tráfego misto. Observa-se também que a distância média 
percorrida neste corredor é bem próxima de uma extensão compatível com a utilização de bicicleta, 
mais usadas para deslocamentos entre 3 e 5 km.

Corredor Tráfego misto Total

Média de estações  
percorridas

7 1 8

Distância média  
percorrida (km)

5 1 6

Recife Camaragibe
São Lourenço 

da Mata
Olinda Outros Total

Recife 37% 27% 8% 1% 2% 76%

Camaragibe 19% 2% 0% 0% 0% 21%

São Lourenço 
da Mata

3% 0% 0% 0% 0% 3%

Olinda 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Outros 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 60% 29% 8% 1% 2% 100%

Destino

Origem
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Segue abaixo um resumo dos dados de origem e destino no corredor Norte-Sul:

Tabela 20. Matriz Origem/Destino por município da RMR na parte da manhã no corredor Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Recife Paulista Olinda
Abreu  
e Lima

Igarassu
Ilha de 

Itamaracá

Cabo de 
Santo 

Agostinho
Itapissuma Outros Total

Recife 6% 10% 10% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 29%

Paulista 19% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26%

Olinda 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Abreu e Lima 4% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Igarassu 4% 3% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22%

Ilha de  
Itamaracá

0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Cabo de Santo 
Agostinho

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Itapissuma 1% 3% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

Outros 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Total 36% 24% 36% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 100%

Tabela 22. Média de Estações e Distância Percorrida no Norte-Sul
Elaborado por ITDP.

• Na parte da tarde:

• As viagens têm como principais origens os municípios do Recife (29%), Paulista (26%) e 
Igarassu (22%). Os principais bairros de origem são Santo Amaro (11%) e Santo Antônio 
(10%) no Recife e Centro de Igarassu (10%). Embora não diretamente contemplado por uma 
estação do corredor Leste-Oeste, o município de Itapissuma aparece com 10% das origens.

• Os principais destinos são os municípios do Recife (36%), Olinda (36%) e Paulista (24%). Os 
principais bairros de destino são Ouro Preto em Olinda (21%), Santo Amaro no Recife (8%) 
e Nobre em Paulista (6%).

• Em termos de viagens intermunicipais, destacam-se os fluxos de passageiros de Paulista 
em direção ao Recife (19%) e de Igarassu para Olinda (15%).

5.3.2. Motivo de viagem e utilização semanal dos corredores

A maior parte dos usuários entrevistados nos dois corredores declaram utilizar o BRT para acessar o 
local de trabalho. No Leste-Oeste este percentual é maior (55%) que no Norte-Sul (49%). Observa-se tam-
bém que a proporção de viagens motivadas pelo acesso ao trabalho foi superior ao observado de modo 
geral na RMR (39%) em ambos os corredores (EMTU, 1998). Os motivos de acesso a serviços e ao local 
de estudos também se destacaram nos dois corredores.

Corredor Tráfego misto Total

Média de estações  
percorridas

5 3 8

Distância média  
percorrida (km)

7 2 9

Recife Paulista Olinda
Abreu  
e Lima

Igarassu
Ilha de 

Itamaracá

Cabo de 
Santo 

Agostinho
Itapissuma Outros Total

Recife 6% 9% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 21%

Paulista 22% 2% 6% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 36%

Olinda 18% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 21%

Abreu e Lima 6% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

Igarassu 5% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 7%

Ilha de  
Itamaracá

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Cabo de Santo 
Agostinho

0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Itapissuma 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Outros 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Total 60% 15% 9% 9% 6% 1% 0% 1% 0% 100%

Destino

Origem

 • Na parte da manhã:

• As viagens têm como principais origens os municípios de Paulista (36%) Recife (21%) e 
Olinda (21%). Os principais bairros de origem nestes são Santo Amaro no Recife (10%), 
Torres Galvão em Paulista (7%) e Tabajara em Paulista (6%). 

• As viagens têm como principais destinos os municípios do Recife (60%) e Paulista (15%). 
Os principais bairros de destino estão localizados na área central do Recife: Santo Amaro 
(23%), Boa Vista (13%), Santo Antônio (6%) e São José (6%).

• Em termos de viagens intermunicipais, destacam-se os fluxos de passageiros em direção 
ao Recife partindo de Paulista (22%) e Olinda (18%).

Na média, os usuários entrevistados do corredor Norte-Sul percorrem nove quilômetros (oito estações) 
por viagem, correspondendo a apenas 29% da extensão total do corredor. Ressalta-se que, na média, 
cerca de 20% da viagem é realizada em trecho onde os veículos operam em tráfego misto, o que evi-
dencia a importância de estender a segregação do corredor até o centro do Recife.

Tabela 21. Matriz Origem/Destino por município da RMR na parte da tarde no corredor Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Destino

Origem
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Nos dois corredores, quando comparados os motivos de viagens por gênero da pessoa entrevistada, 
observa-se que mulheres usam menos o BRT para acessar local de trabalho e mais para outros motivos. 
No caso do Leste-Oeste destacam-se os motivos de estudos (18% para mulheres e 12% para homens) e 
compras (10% para mulheres e 5% para homens), enquanto no Norte-Sul os motivos de compras, acesso 
a serviços, visitas e lazer possui recorrência maior entre mulheres entrevistadas.

Nos dois corredores observou-se uma proporção significativa de usuários que não realizavam viagem 
similar anteriormente. Este é o caso de 21% dos entrevistados no Leste-Oeste e 26% no Norte-Sul.  Pode 
se tratar tanto de usuários que mudaram de localização de atividades (mudança de local de emprego 
ou de estudo, por exemplo) quanto pessoas que se beneficiaram do serviço mais rápido e conveniente 
do BRT para acessar novos destinos. 

Embora o motivo destas viagens continue sendo predominantemente o acesso ao local de trabalho, 
nota-se uma maior importância de outros motivos de viagem em relação ao observado na média geral. 
No caso Norte-Sul destacam-se os motivos de viagens para estudo (20%) e acesso a serviços (21%), 
que apresentam valor acima da média geral, enquanto no caso do Leste-Oeste ressalta-se o motivo de 
estudo (30%). No caso do corredor Norte-Sul observa-se uma recorrência maior de viagens por motivos 
não obrigatórios, ou seja, não relacionados ao trabalho ou estudo, entre as pessoas que não realizavam 
o percurso similar anteriormente. Estes resultados sugerem que este corredor promoveu maior acesso 
à oportunidades urbanas. 

Figura 26. Motivo de Viagem dos usuários entrevistados no BRT Leste-Oeste e Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

100%
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0%

49%
38%

55% 49%

15%

20%

15% 30%
10%

11%

8%

6%
7%

9%

5%

4%18% 21% 15%
9%

Média Geral Média GeralNão realizava 
o percurso

Não realizava 
o percurso

Trabalho Estudo Compras Visitas, lazer Serviços Outro

Norte-Sul Leste-Oeste

Figura 28. Modos utilizados pelos entrevistados antes do BRT Leste-Oeste
Elaborado por ITDP Brasil

Figura 27. Utilização dos corredores de BRT Leste-Oeste e Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

5.3.3. Transferência modal 

Do total de passageiros entrevistados no corredor Leste-Oeste, cerca de 79% já realizava percurso se-
melhante antes da implementação do BRT (Figura 28). A maioria destes entrevistados (76%) utilizava o 
serviço de ônibus convencional ou de metrô. Uma pequena parcela (cerca de 3% do total) utilizava um 
carro ou moto particular (como motorista ou carona) para realizar percurso similar. 

O percentual de pessoas que realizava viagem similar em carro e migrou para o BRT cresce de acordo 
com a renda, como pode ser observado na Tabela 23. Para pessoas com renda domiciliar superior a nove 
salários mínimos, a proporção chega a 22%. Por possuir maior renda, em geral, estes grupos tendem a 
apresentar maiores taxas de motorização (IPEA, 2012), o que evidencia, portanto, a capacidade do BRT 
Leste-Oeste de atrair uma parcela da população menos dependente do transporte público16.

16 Deve-se, no entanto, considerar que o país passou por um momento de retração da atividade econômica entre a data em 
que os corredores foram implementados e o momento de realização da pesquisa com usuários. Essa redução da atividade 
econômica gerou queda no emprego e renda e pode ter influenciado parte destes usuários a buscar o transporte público 
como modo de deslocamento. Os dados desta pesquisa não permitem extrair uma conclusão definitiva sobre os motivos 
que levaram as pessoas a migrar do uso de transporte individual para o coletivo.

100%

75%

50%

25%

0%

63% 60% 67% 70%

22% 20%
24% 21%

15% 20%
9% 9%

Mais de 4 vezes por semana De 1 a 3 vezes por semana Eventualmente ou Outros

Média Geral Média GeralNão realizava 
o percurso

Não realizava 
o percurso

Norte-Sul Leste-Oeste

Ônibus

Carro - Motorista

Metrô

Não fazia percurso

Outros: Moto - Motorista

Outros: Carro - Carona

Outros: Bicicleta

0,4%

0,6%

0,2%

1,1%

21,1%

73,4%

1,7% 2,6%

Em termos de utilização semanal, verifica-se que a maior parte dos entrevistados utilizam o BRT de forma 
cotidiana (mais de quatro dias na semana). Em média, o percentual de usuários que entram nessa cate-
goria é de 67% no corredor Leste-Oeste e de 63% no Norte-Sul. 
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Tabela 23. Transferência Modal em função da Faixa de Renda Mensal Domiciliar após implementação do BRT Leste-Oeste
Elaborado por ITDP Brasil

Figura 29. Modos utilizados pelos entrevistados antes do BRT Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Do total de passageiros entrevistados no corredor Norte-Sul, cerca de 74% já realizava percurso seme-
lhante antes da implementação do BRT. A maioria dos entrevistados (cerca de 71%) utilizava o serviço 
de ônibus convencional ou de metrô. Uma pequena parcela (cerca de 2%) utilizava carro ou moto parti-
cular (como motorista ou carona) para realizar percurso similar. 

O percentual de pessoas que realizava viagem similar em carro e migrou para o BRT com a inaugura-
ção do sistema cresce até determinada renda, como pode ser observado na Tabela 24. Para pessoas 
com renda individual entre três e seis salários mínimos, a proporção chega a 7%. Diferente do corredor 
Leste-Oeste, o Norte-Sul não atraiu usuários de transporte particular com renda individual acima de 6 
salários mínimos.

Faixa de Renda Mensal 
Domiciliar

Ônibus Carro particular Metrô Outros

Não tem renda 100% 0% 0% 0%

Até 1 SM 98% 0% 2% 0%

Até 2 SM 95% 0% 5% 1%

Até 3 SM  93% 1% 4% 2%

Até 6 SM  91% 6% 2% 1%

Até 9 SM  89% 6% 0% 6%

Acima de 9 SM 78% 22% 0% 0%

Não declarou 96% 0% 4% 0%

Média geral 92% 4% 2% 1%

Tabela 24. Transferência Modal em função da Faixa de Renda Mensal Domiciliar após implementação do BRT Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Tabela 25. Ganho Médio de Tempo na Viagem com a Implantação do Corredor Leste-Oeste
Elaborado por ITDP Brasil

5.3.4. Tempo de viagem

Nas Tabelas 25 e 26 estão expostas as médias de tempo despendido na viagem e na espera pelo 
transporte no trecho principal e a média do tempo total da viagem, obtidas a partir das informações da 
pesquisa realizada em campo.

Faixa de Renda Mensal 
Domiciliar

Ônibus Carro particular Metrô Outros

Não tem renda 100% 0% 0% 0%

Até 1 SM 96% 2% 2% 0%

Até 2 SM 98% 1% 1% 0%

Até 3 SM 94% 2% 1% 2%

Até 6 SM 93% 7% 0% 0%

Acima de 6 SM 91% 0% 0% 9%

Não declarou 95% 3% 0% 2%

Média geral 95% 2% 1% 2%

Média tempo de 
viagem no trecho 

principal (min) 

Média tempo de  
espera no trecho  

principal (min) 

Média tempo  
nos trechos 

complementares (min) 

Média tempo total  
de viagem (min) 

Situação antes do BRT 47 22 24 93

Situação atual  
com BRT

26 12 28 67

Ganho (min) 21 10 -4 26

Ganho (%) 44% 46% -18% 28%

Ônibus

Carro - Motorista

Metrô

Não fazia percurso

Outros: Moto - Motorista

Outros: Carro - Carona

Outros: A pé

Outros: Van70,6%

1,7% 0,6%

26%

1,1%

0,4%

0,2%

0,2%

0,4%



Sistema Via Livre de BRT: Avaliação de resultados e recomendações de melhorias | ITDP Brasil, 2017 Sistema Via Livre de BRT: Avaliação de resultados e recomendações de melhorias | ITDP Brasil, 201770 71

Tabela 26. Ganho Médio de Tempo na Viagem com a Implantação do Corredor Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Figura 30. Tempo gasto nos trechos de uma viagem completa no corredor Leste-Oeste
Elaborado por ITDP Brasil

No geral, é possível observar que os usuários entrevistados obtiveram um ganho no tempo total na 
viagem em ambos os corredores, sendo que o ganho médio foi maior para os usuários do corredor Les-
te-Oeste (de 93 min para 67 min, um ganho de 26 minutos ou 28% do tempo total de viagem) em relação 
aos usuários do corredor Norte-Sul (de 92 min para 77 min, um ganho de 15 minutos ou 16% do tempo 
total de viagem). Se considerarmos apenas os trechos principais (trecho no corredor), o ganho chega 
a 44% no Leste-Oeste e 31% no Norte-Sul, indicando que há perda de tempo na realização dos trechos 
complementares, o que reduz o ganho total.

Origem Estação  
de embarque

Tempo de Espera  
= de 22 para 12 min

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3

Estação  
de desembarque

Destino

Viagem Completa = de 90 para 67 min

Trechos Complementares = de 24 para 28 min

Trecho Principal = de 47 para 26 min

Média tempo de 
viagem no trecho 

principal (min) 

Média tempo  
de espera no trecho 

principal (min) 

Média tempo  
nos trechos 

complementares (min) 

Média tempo total  
de viagem (min) 

Situação antes do BRT 46 19 28 92

Situação atual  
com BRT

32 13 32 77

Ganho (min) 14 5 -5 15

Ganho (%) 31% 29% -18% 16%

Figura 31. Tempo gasto nos trechos de uma viagem completa no corredor Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Tabela 27. Ganho de produtividade com implantação dos corredores Leste-Oeste e Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Para o usuário que utiliza o BRT nos cinco dias da semana, o sistema representa um ganho de cerca de 
nove dias por ano nos deslocamentos diários para o corredor Leste-Oeste e de cerca de cinco dias para 
o corredor Norte-Sul. Com 62 mil viagens por dia no corredor Leste-Oeste e 56 mil por dia no Norte-Sul, 
a economia chega a respectivamente mais de 27 milhões e 14 milhões de horas por ano para todos os 
passageiros ao longo do corredor. 

Este tempo economizado representa não apenas um ganho de qualidade de vida, mas também de  
potencial produtividade na RMR. O valor do tempo economizado com o transporte pode ser calculado, 
de forma conservadora, como um terço do salário mínimo horário (R$ 1,30 por hora) e multiplicado 
pelo número de horas economizadas. Isto significa que o tempo economizado no corredor Leste-Oeste 
e Norte-Sul poderia propriciar um ganho de produtividade da ordem de R$ 13 milhões por ano. Conside-
rando que os corredores foram projetados para 140 mil passageiros por dia no Leste-Oeste e de 160 mil 
passageiros por dia no Norte-Sul, tal ganho poderia ainda alcançar R$ 39 milhões por ano.

Origem Estação  
de embarque

Tempo de Espera  
= de 19 para 13 min

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3

Estação  
de desembarque

Destino

Viagem Completa = de 92 para 77 min

Trechos Complementares = de 28 para 32 min

Trecho Principal = de 46 para 32 min

Ganho de tempo
Economia anual 

de tempo

Horas  
economizadas 

por dia

Horas  
economizadas  

por ano

Ganho de  
produtividade 

 por ano

Leste-Oeste 26 minutos 9 dias 27 mil horas 7 milhões de horas R$ 9 milhões

Norte-Sul 15 minutos 5 dias 14 mil horas 3,6 milhões de horas R$ 4,4 milhões
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O tempo de espera médio, atualmente de 12 (Leste-Oeste) e 13 minutos (Norte-Sul) no trechos  
principais dos corredores, obteve uma melhora considerável (de respectivamente 45% e 32%). Porém, 
conforme demonstrado na Figura 32 (abaixo), a variação do tempo de espera ainda é alta, já que 24% dos 
entrevistados no corredor Norte-Sul e 16% no corredor Leste-Oeste afirmaram esperar mais de 20 minu-
tos o BRT. Este fato merece atenção, pois intervalos irregulares e demasiadamente altos podem impactar 
diretamente na confiabilidade do sistema e no potencial de atração de usuários (CITYLAB, 2014). 

Ressalta-se também que, em média, as mulheres possuem percepção de maior tempo de espera que o 
declarado pelos homens. No corredor Norte-Sul 27% das mulheres declararam esperar o BRT mais de 
20 minutos, enquanto no Leste-Oeste este percentual foi de 18%. 

Leste-Oeste Norte-Sul

Figura 32. Distribuição dos intervalos de tempo de espera nos corredores de BRT
Elaborado por ITDP.

5.3.5. Trechos complementares da viagem

A operação dos corredores Leste-Oeste e Norte-Sul ocasionou um ganho de tempo de viagem para a 
maioria dos usuários entrevistados na pesquisa. Porém, os modos de transporte utilizados para acessar 
o sistema e chegar ao destino final – os trechos complementares consomem mais tempo dos usuários.

Os corredores de BRT integram a rede tronco-alimentada de transporte, o SEI, tendo o sistema troncal 
menor capilaridade no território se comparado aos ônibus convencionais. Esta característica do sistema 
reforça a divisão da viagem em duas ou mais etapas (alimentação e/ou complemento, de menor capaci-
dade, e troncal, de maior capacidade). Este arranjo pode promover ganho na eficiência operacional e no 
tempo total de viagem para o passageiro, porém, interfere na quantidade de transferências (entre trechos 
motorizados) na viagem dos usuários. Antes da implementação dos corredores, 53% dos passageiros 
entrevistados no Leste-Oeste e 39% no Norte-Sul realizavam a viagem sem transbordos. Atualmente, este 
percentual caiu para 26% em ambos os corredores. 

50%

38%

25%

13%

0%
0-9 10-19 20-29 30-39 >40

Pe
rc

en
tu

al
 d

o 
To

ta
l  

de
 E

nt
re

vi
st

ad
os

Intervalos de Tempo de Espera pelo BRT

50%

38%

25%

13%

0%
0-9 10-19 20-29 30-39 >40

Pe
rc

en
tu

al
 d

o 
To

ta
l  

de
 E

nt
re

vi
st

ad
os

Intervalos de Tempo de Espera pelo BRT

Tabela 28. Divisão modal nos trechos complementares
Elaborado por ITDP Brasil

Há uma porção importante de usuários que utiliza o ônibus convencional para chegar ou continuar a 
viagem após o uso dos corredores de BRT Leste-Oeste (41%) e Norte-Sul (42%). Na situação pré-BRT, 
era mais comum o usuário embarcar em um ônibus próximo ao lugar onde mora e percorrer grande 
parte do seu trajeto no mesmo veículo. Atualmente, em muitos casos, esta linha se converteu em 
uma do tipo alimentadora: o usuário deve, assim, entrar em um ônibus e descer no sistema BRT para 
continuar a viagem. Esta lógica segue o princípio da hierarquização modal: ônibus de menor capaci-
dade alimentam o BRT, de maior capacidade. Os ônibus articulados, por suportar mais passageiros, 
permitem atender à mesma quantidade de usuários com uma frota reduzida, otimizando os tempos 
de deslocamento e minimizando os impactos ambientais do sistema. 

Leste-Oeste Norte-Sul

Situação atual  
com o BRT

Situação antes do BRT
Situação atual 

com o BRT
Situação antes do BRT

Viagens sem  
transferências

26% 53% 26% 39%

Viagens com uma 
transferência

57% 34% 57% 46%

Viagens com duas 
transferências

17% 12% 17% 14%
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Figura 33. Divisão modal nos trechos complementares - situação atual
Elaborado por ITDP.Brasil

Figura 34. Percepção dos usuários sobre comparação do serviço dos corredoresde BRT em relação 
ao modo de transporte utilizado anteriormente

Elaborado por ITDP.Brasil

5.4. Percepção dos usuários sobre a qualidade do serviço 

Nesta categoria, a qualidade percebida pelos usuários foi avaliada em relação ao serviço, ao conforto 
e à segurança no sistema. A avaliação é realizada de forma comparativa à situação anterior (melhorou, 
manteve mesma qualidade ou piorou). Se o usuário não realizava a viagem anteriormente, a avaliação 
foi realizada em comparação com os serviços de ônibus convencionais da RMR.

Os dados consolidados na figura 34 permitem verificar que, de forma geral, aproximadamente 84% do 
usuários no corredor Leste-Oeste e 78% no Norte-Sul possuem a percepção de que o Sistema Via Livre 
gerou uma melhora de serviço se comparado aos modos de transporte utilizados anteriormente ou ao 
sistema de ônibus convencionais. 
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De acordo com a percepção dos usuários entrevistados em ambos os corredores, os quesitos que 
receberam avaliação mais positivas foram: conforto no veículo (88% de melhor ou muito melhor no 
Leste-Oeste e no Norte-Sul), confiabilidade (80% no Leste-Oeste e 78% no Norte-Sul) e conforto na es-
tação (76% no Leste-Oeste e 77% no Norte-Sul). No corredor Leste-Oeste também receberam avaliação 
positiva os quesitos de condições de acesso estação (64%) e informação disponível (61%). Enquanto 
no Norte-Sul também destacaram-se as condições de acesso estação (68%) e o serviço das linhas de 
acesso ao corredor/alimentadoras (53%). 

As variáveis que tiveram mais respostas associadas a uma percepção de piora ou de situação similar 
em relação ao deslocamento anterior à implementação foram: lotação do veículo (55% de igual, pior ou 
muito pior no Leste-Oeste e 63% no Norte-Sul) e segurança contra roubos, furtos, violência (55% no Les-
te-Oeste e 86% no Norte -Sul). Também foram mal avaliados os quesitos de disponibilidade do serviço 
no final de semana e noite (35% no Leste-Oeste e 51% no Norte-Sul).

Por fim observou-se diferenças importantes na avaliação destes itens conforme o gênero da pessoa 
entrevistada. No corredor Norte-Sul, os homens entrevistados avaliaram todos os itens de forma mais 
positiva que as mulheres, com maiores discrepâncias nos itens de lotação, condições de acesso às 
estações e integração com serviços das linhas de ônibus alimentadoras. No corredor Leste-Oeste, os 
homens entrevistados também avaliaram todos os itens de forma mais positiva que as mulheres, com 
exceção de itens de conforto no veículo e na estação. As maiores discrepâncias foram observadas 
quanto aos itens de serviço no final de semana, no qual os homens avaliaram o BRT de forma mais 
positiva que as mulheres, e quanto ao conforto do veículo, no qual o resultado foi o oposto.

5.5. Percepção sobre gastos com transportes e impacto nas  

emissões atmosféricas 

Como analisado anteriormente, pelo fato dos BRTs funcionarem como um sistema tronco-alimentador, 
a média de trechos complementares motorizados por viagem aumentou com a implementação dos 
corredores Leste-Oeste e Norte-Sul. No entanto, seria preocupante se este aumento de viagens mo-
torizadas também se refletisse em acréscimo dos gastos com transporte ou emissões de poluentes. 

5.5.1. Percepção sobre gastos

Em relação aos gastos, a resposta predominante dos usuários foi de que os gastos permaneceram 
iguais (66% no Leste-Oeste e 69% no Norte-Sul). A percepção de aumento foi ligeiramente maior entre 
usuários do Norte-Sul (17%) que do Leste-Oeste (15%). Ressalta-se que o usuários que realizam inte-
grações em terminais não sofrem aumento de gastos com transportes, pois não há custo de efetuar o 
transbordo nestas condições.

No corredor Leste-Oeste, a percepção de redução nos gastos com transportes é maior entre os usuá-
rios que possuem renda domiciliar acima de nove salários mínimos (provavelmente devido à alta inci-
dência, nesta faixa de renda, de passageiros que utilizavam o carro anteriormente ao BRT). 

No caso do corredor Norte-Sul, a percepção de redução nos gastos com transportes é maior entre os 
usuários com renda domiciliar de até três salários mínimos, enquanto os usuários com até dois salários 
mínimos têm maior percepção de aumento de custos.

Tabela 29. Percepção de gastos com transportes de acordo com a faixa de renda para os usuários  
dos corredores Leste-Oeste e Norte-Sul.

Elaborado por ITDP.Brasil

 Corredor Leste-Oeste Norte-Sul

Renda mensal 
domiciliar

Diminuiu Ficou igual Aumentou Diminuiu Ficou igual Aumentou

Não tem renda 0% 100% 0% 0% 100% 0%

Até 1 SM 15% 63% 22% 8% 78% 13%

Até 2 SM 17% 54% 28% 14% 65% 21%

Até 3 SM 12% 67% 21% 16% 67% 17%

Até 6 SM 10% 70% 20% 14% 69% 17%

Até 9 SM 14% 57% 29% 10% 80% 10%

Mais de 9 SM 40% 50% 10% 0% 83% 17%

Média geral 15% 66% 19% 13% 69% 17%
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Figura 34. Percepção dos usuários sobre comparação do serviço dos corredoresde BRT em relação 
ao modo de transporte utilizado anteriormente (cont.)

Elaborado por ITDP.Brasil
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5.5.2. Impacto nas emissões atmosféricas

Os poluentes globais estão diretamente relacionados à intensificação do efeito estufa e às mudanças 
climáticas na escala global, enquanto os poluentes locais causam sérios efeitos adversos na saúde e 
estão relacionados ao aumento da mortalidade pela incidência de doenças respiratórias e cardiovas-
culares. No contexto dos transportes urbanos, os motores à combustão contribuem para a poluição 
global, principalmente pela emissão de gás carbônico (CO2) para a atmosfera, e com a poluição local 
do ar, pelo acúmulo de material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOx), dentre outros poluentes. 
Assim, a redução da poluição atmosférica tem potencial para melhorar a saúde e a qualidade de vida da 
população no entorno do corredor, bem como diminuir a emissão de carbono das cidades.

Para estimativa de emissões de gases do efeito estufa e de poluentes locais dos corredores de BRT 
Via Livre, foi utilizado o Transportation Emissions Evaluation Model for Projects (TEEMP), ferramenta 
desenvolvida pelo ITDP e recomendada pela Global Environment Facility (GEF). O modelo TEEMP com-
para as emissões de um cenário-base, sem a implementação do projeto em questão, com o cenário 
pós-projeto construído ao longo do tempo de amortização da infraestrutura (20 anos). Os efeitos dire-
tos nas emissões são resultado principalmente dos seguintes fatores: transição modal resultante da 
implementação do projeto; emprego de tecnologia menos poluente em termos de poluentes locais; e 
utilização de veículos mais eficientes, em termos de emissões de gás carbônico por passageiro e por 
quilômetro transportado17.

Tabela 30. Dados imputados para modelagem de Emissões Atmosféricas atmosféricas evitadas com  
o Sistema Via Livre de BRT
Elaborado por ITDP Brasil

Dado Fonte

Demanda diária de passageiros para os corredores. Atual e Projeção: CTM-RMR

Transição modal para o BRT a partir de outros modos  
(carro, motocicleta, táxi, ônibus e van passageiro)  

e eventuais novas viagens ao BRT.

Atual: Pesquisa de campo ITDP
Projeção: Transferência modal de modos privados dobra  
a cada dez anos, dada eventual piora nas condições de  

mobilidade do corredor.

Distância média (km) percorrida no trecho com  
prioridade de passagem por passageiro transportado.

Atual: Pesquisa de campo ITDP
Projeção: Constante ao longo do tempo.

Velocidade média (km/h) por modo.

Atual: CTM-RMR
Projeção: Queda de 2 km/h a cada dez anos para  

modos público e privados que não contam com prioridade  
de passagem.

Ocupação (passageiro/veículo) por modo.

Atual: Para modos particulares, estimou-se ocupação  
média de 1,3 para carro, 1,1 para moto e 2,3 para táxi.  
Para modos públicos, ocupação média de 80% a partir  

da capacidade máxima.
Projeção: Constante ao longo do tempo.

Tipo de tecnologia do motor (norma PROCONVE/PROMOT) 
por modo e por tipo de combustível.

Atual: CTM-RMR, Inventário de Emissões Automotoras 
(MMA)

Projeção: Roadmap do ICCT.

Fonte de energia (gasolina, diesel, álcool, GNV) por modo.
Atual: Inventário de Emissões Automotoras (MMA).

Projeção: Constante ao longo do tempo.

Fator de Consumo Energético Médio (gasolina, diesel, álcool, 
GNV) por modo, para veículo a 50 km/h.

Atual: Inventário de Emissões Automotoras (MMA),  
COPPE (2012).

Projeção: Constante ao longo do tempo.

Fator de Emissão por fonte de energia (gasolina, diesel,  
álcool, GNV), por tipo de tecnologia do motor  
(PROCONVE/PROMOT) e por tipo de poluente  

(CO2, MP e NOx).

Atual: Inventário de Emissões Automotoras (MMA). 
Projeção: Constante ao longo do tempo.

De forma prática, para o cálculo, são imputados no modelo dados sobre o corredor de BRT e os modos 
de transporte afetados por sua implementação, conforme Tabela 30. A estimativa para os corredores Via  
Livre de BRT considerou a extensão das viagens realizadas dentro do trecho com prioridade de passagem. 

A análise agregada dos dois corredores de BRT Via Livre revela uma importante redução das emissões 
atmosféricas (Tabela 31). Essa redução chegaria a 17,7 mil toneladas de CO2 por ano, representando 
uma diminuição de 61% em relação ao cenário base. Do total de emissões do cenário-base, 33,5% 
seriam resultantes da redução de viagens em carros particulares, que transportam um número signifi-
cativamente inferior de pessoas por veículo do que os articulados do BRT.

O material particulado pode ser reduzido em 0,37 toneladas por ano, representando uma diminuição de 
76% em relação ao cenário base. As emissões de óxidos de nitrogênio também podem ser reduzidas 
em 33,73 toneladas por ano, representando uma diminuição de 69% em relação ao cenário base. Para 
estes poluentes, a maior contribuição viria da melhor tecnologia empregada nos recém-adquiridos ar-
ticulados, cujo motor respeita padrões de emissão mais eficientes ambientalmente do que os ônibus 
convencionais em circulação na metrópole. Do total de emissões do cenário-base, os ônibus contri-
buíram com 86% das emissões de material particulado e 97% das emissões de óxido de nitrogênio. O 
diesel é muito superior à gasolina em termos de emissão destes poluentes locais, o que explica a baixa 
contribuição dos carros particulares.

Tabela 31. Redução Anual de Emissões Atmosféricas do BRT dos corredores Leste-Oeste e Norte-Sul
Elaborado por ITDP Brasil

Poluente
Emissão anual média 

Cenário-Base
Emissão anual média 

Cenário-BRT
Emissão anual evitada

Absoluta Percentual

Gás Carbônico (ton CO2)

Norte-Sul 15.578 5.935 9.643 62%

Leste-Oeste 13.369 5.335 8.034 60%

Total 28.947 11.270 17.677 61%

Material Particulado (ton MP)

Norte-Sul 0,26 0,06 0,20 76%

Leste-Oeste 0,23 0,06 0,17 77%

Total 0,49 0,12 0,37 76%

Óxidos de Nitrogênio (ton NOx)

Norte-Sul 26,11 7,94 18,16 70%

Leste-Oeste 22,46 6,89 15,57 69%

Total 48,57 14,83 33,73 69%

17 Para mais informações sobre o modelo TEEMP, consultar http://itdpbrasil.org.br/teemp/
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A pesquisa de percepção com usuários revelou que as diferenças das características do entorno 
dos corredores se refletem no perfil dos passageiros. Em geral, os usuários do Leste-Oeste pos-
suem maior nível de renda e escolaridade que os usuários do Norte-Sul. 

Em ambos os corredores, houve uma proporção maior de mulheres entrevista-
das em relação aos homens, além disso o perfil de faixa etária e o percentual 
de entrevistados que possuem veículo motorizado é bem similar.

Os dados de origem e destino demonstram a importância dos corredores no 
acesso a oportunidades na área central do Recife por parte da população da 
RMR. O corredor Norte-Sul, pela sua extensão e dinâmica, se destaca por pro-
mover mais viagens entre municípios da metrópole. 

Observa-se que, desde sua inauguração em 2014, os dois corredores contri-
buíram para induzir mais viagens. De fato mais de 20% dos usuários entrevis-
tados não realizavam deslocamentos similares antes da implementação dos 
respectivos corredores. Além disso, uma pequena parcela de usuários migrou 
do transporte individual para o BRT, 3% dos entrevistados no corredor Leste-O-
este e 2% no Norte-Sul.

O tempo médio de deslocamento foi consideravelmente reduzido nos dois 
corredores. Os usuários do Leste-Oeste obtiveram redução maior do tem-
po de viagem (28%) em relação aos usuários do Norte-Sul (16%). Extrapo-
lando os ganhos da amostra para a capacidade de passageiros projetada, 
essa redução do tempo de viagem poderá significar um ganho de tempo 
de 14 dias por ano para o passageiro cotidiano e de produtividade anual de 
até R$ 39 milhões.

(continua)

Síntese de resultados da Pesquisa de Percepção Vale observar que nos dois corredores, o ganho de tempo de viagem tem 
potencial para ser ainda maior já que em média os usuários percorrem 20% 
dos seus trajetos em trecho onde o veículo de BRT opera em tráfego misto. 
Além disso, houve um aumento médio de tempo de viagem de 18% nos tre-
chos complementares, dada a necessidade de realização de transbordos para 
acesso ao BRT ou continuação da viagem até o destino final. A integração do 
BRT com outros modos de média e alta capacidade é também prejudicada 
pelo fato do terminal e das estações que permitem essas transferências esta-
rem localizadas em trechos em tráfego misto.

De forma geral, os usuários dos dois corredores indicaram que a qualidade 
do serviço de transporte melhorou em relação aos modos utilizados anterior-
mente. A satisfação geral dos usuários foi superior no Leste-Oeste (84%) em 
relação ao Norte-Sul (78%). O conforto no veículo foi o item que obteve maior 
avaliação positiva entre usuários dos dois corredores. A maioria dos usuários 
também avaliou positivamente o conforto na estação e a confiabilidade do 
serviço.

Por outro lado, os itens que tiveram pior avaliação nos dois corredores foram 
a segurança na viagem, lotação no veículo e a disponibilidade do serviço nos 
finais de semana e à noite. A avaliação dos usuários sobre estes itens foi rela-
tivamente pior no Norte-Sul do que no Leste-Oeste. A percepção predominante 
dos usuários nos dois corredores é de que a implementação dos corredores 
de BRT não influenciou os gastos com transporte. Nota-se, no entanto, que a 
proporção de pessoas que possuem percepção que os gastos aumentaram foi 
maior que a o percentual de pessoas que declararam que os gastos diminuíram.

Por fim, a partir das entrevistas realizadas, foi possível estimar por meio do 
modelo TEEMP a poluição evitada com a implementação do sistema, a subs-
tituição para ônibus mais eficientes e a transição modal de viagens antes re-
alizadas em carros particulares. Os corredores contribuíram com a redução 
de 61% de emissões de gás carbônico (CO2), 76% das emissões de material 
particulado (MP) e 79% das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) em rela-
ção ao cenário-base sem a implementação do corredor.

O D

CO2 NOx MP
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O Sistema Via Livre de BRT da RMR conta com dois corredores (Leste-Oeste e Norte-Sul), que já se 
estabeleceram como importantes eixos de transporte de média e alta capacidade. Esta pesquisa teve 
por objetivo de analisar a inserção urbana dos corredores, avaliar seu desenho de projeto e operação 
por meio do Padrão de Qualidade BRT e levantar a percepção de seus usuários. Este trabalho permitiu 
identificar pontos fortes e necessidades de aprimoramento de forma clara e estruturada, facilitando a 
replicação de seus pontos positivos em outros sistemas brasileiros. 

O Sistema Via Livre de BRT possui características de infraestrutura e operação que deveriam ser esten-
didas no viário de acesso ao centro da cidade do Recife e ao Terminal Camaragibe, que ainda não conta 
com prioridade ao transporte público. Tais características podem ser adotadas em outros corredores 
troncais do SEI da RMR, de forma a requalificar o sistema de transporte público e atrair mais usuários 
de modos individuais.

Na avaliação de projeto e operação com o Padrão de Qualidade de BRT, o corredor de BRT Via Livre 
Leste-Oeste foi classificado como BRT Básico, enquanto o corredor de BRT Via Livre Norte-Sul obteve a 
classificação de BRT Bronze. Em relação ao projeto, ambos os corredores tiveram deduções importantes 
relacionadas: ao fato de a pista com prioridade não atender o trecho de maior demanda, na chegada ao 
Centro do Recife; à baixa qualidade das condições de acesso às estações por caminhada; e à ausência 
de informações básicas sobre os serviços. Em relação à operação, ambos os corredores foram penaliza-
dos pelas sucessivas invasões de carros particulares nas pistas com prioridade do ônibus. O Norte-Sul 
apresentou problemas específicos relacionados à manutenção da infraestrutura, enquanto o corredor 
Leste-Oeste sofreu deduções por apresentar velocidade média abaixo do limite desejável de 20km/h.

Considerando um raio de um quilômetro de distância a partir das estações e terminais, os corredores 
contemplam seis municípios e mais de 120 bairros e distritos. A implementação dos corredores contri-
buiu para aumentar a população próxima do sistema de transporte de média e alta capacidade em cer-
ca de 10%, com relativo equilíbrio por grupos de faixas de renda contemplados. Os corredores também 
contribuíram para aumentar as oportunidades próximas do sistema de transporte, contemplando mais 
de 74 mil oportunidades de emprego privado (10% do total na RMR), 33 unidades de Ensino Superior 
(15%) e 27 estabelecimentos de saúde (16%).

A pesquisa de percepção com usuários indicou que a implementação do corredor gerou melhorias nas 
condições de mobilidade dos usuários que realizam deslocamento na RMR. No geral, houve ganho 
de tempo de viagem (16% no caso do Norte-Sul e 28% no caso do Leste-Oeste) e cerca de 80% dos 
usuários consideram que o BRT melhorou as condições de viagem diária. Os quesitos que receberam 
melhor avaliação foram o conforto no veículo, o conforto na estação e a confiabilidade do serviço. No 
entanto, aspectos de segurança na viagem, lotação no veículo e disponibilidade dos serviços nos fins 
de semana e à noite foram criticados pelos usuários. Enquanto a avaliação positiva sobre aqueles itens 
foi similar entre os corredores, a avaliação negativa sobre estes foi mais intensa no corredor Norte-Sul 
do que no corredor Leste-Oeste.

Considerando os dados coletados neste estudo, destacam-se três categorias de recomendações para 
melhoria do Sistema Via-Livre de BRT, descritas a seguir.

6. Conclusão e recomendações
Aprimorar a infraestrutura e operação dos corredores 

De acordo com os resultados da pesquisa de satisfação, de forma geral, mais da metade dos usuários 
têm a percepção de que a lotação piorou ou piorou muito em relação ao deslocamento anterior à imple-
mentação. Além disso, o ganho de tempo de viagem no trecho principal é fortemente prejudicado pela 
perda que ocorre nos trechos complementares. A infraestrutura instalada e a operação poderiam ser 
aprimoradas de forma a potencializar a eficiência do sistema, o tempo ganho e o conforto na viagem para 
os usuários. Seguem algumas recomendações nesse sentido:

• Expansão da prioridade de passagem ao Centro do Recife 
Os trechos em tráfego misto na chegada dos dois corredores ao Centro da cidade do Recife - e, 
no caso do corredor Leste-Oeste, na avenida Dr. Belmínio Correia no município de Camaragibe 
- apresentam velocidades muito variadas. A expansão do trecho com infraestrutura segregada 
com prioridade de passagem e circulação exclusiva de ônibus é essencial para aprimorar a 
regularidade do serviço, garantir maiores ganhos nos tempos de viagem para os passageiros e 
facilitar o acesso de forma mais rápida e confortável a mais 98 mil oportunidades de emprego 
privado, 32 unidades de Ensino Superior e 27 estabelecimentos de saúde. Além disso, o CTM-R-
MR informou que só poderá viabilizar a requalificação das linhas convencionais em linhas de BRT 
uma vez que o corredor com prioridade seja estendido até o Centro da cidade do Recife, e que os 
terminais integrados 3a e 4a Perimetral no corredor Leste-Oeste sejam finalizados.

• Segregação física do corredor Leste-Oeste 
O tipo de segregação influencia na velocidade com que os ônibus percorrem seus trajetos. A 
segregação física impede de forma mais eficaz invasões à área de circulação do BRT, tornando 
as viagens dos usuários mais rápidas em relação àqueles que apresentam segregação apenas 
visual. O corredor de BRT Via Livre Norte-Sul consegue manter uma velocidade média de 23 km/h 
em seu trecho fisicamente segregado. No corredor de BRT Via Livre Leste-Oeste, a velocidade no 
trecho visualmente segregado é em média 19 km/h, inferior à mínima de 20 km/h recomendada 
no Padrão de Qualidade BRT. Recomenda-se assim que a segregação física também seja ado-
tada no corredor Leste-Oeste.

• Fiscalização eletrônica de invasão da prioridade de passagem 
Embora haja segregação em ambos os corredores, não existe nenhum tipo de fiscalização quan-
to às possíveis invasões às faixas do BRT. Recomenda-se que a fiscalização seja automatizada 
por meio da utilização de câmeras, como já acontece nos corredores BRS Faixa Azul da cidade. 
A aplicação e efetiva cobrança de multas é necessária para reduzir as invasões.

• Serviços expressos e faixas de ultrapassagem nas estações 
Dentro do potencial aumento de demanda que os corredores podem experimentar, é importante 
que seja planejada a instalação de faixas de ultrapassagem no corredor Leste-Oeste. No Nor-
te-Sul, por meio da realização de estudos de origem-destino junto aos passageiros, podem ser 
planejados novos serviços expressos que atendam somente as estações de maior demanda e 
diminuam o tempo de viagem. No corredor Norte-Sul, para que haja a possibilidade de operação 
de serviços expressos seria necessário prever mais uma baia de parada em estações com altas 
frequências de ônibus (além das faixas de ultrapassagem).
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• Conexão física entre corredores 
Em um projeto de expansão da prioridade ao Centro do Recife, pode-se igualmente averiguar a 
possibilidade de conexão, por via segregada com prioridade de passagem, dos corredores de 
BRT Norte-Sul e Leste-Oeste e destes com a estação de metrô. A ligação física dos corredores 
pode tornar a integração mais cômoda e confortável, reduzindo o tempo e aumentando a con-
fiabilidade das viagens com transferência.

• Circuito interno de segurança
A segurança foi um dos piores quesitos avaliados pelos usuários do sistema em ambos os cor-
redores. O sistema de BRT poderia se beneficiar da instalação de um circuito interno de câmeras 
de segurança, sendo ainda necessário completar o cabeamento de fibra ótica nas estações.

• Sinalização de informações 
A sinalização de informações aos usuários deve ser vista como uma função primordial do siste-
ma. Algumas recomendações sobre este aspecto são expostas na Tabela 32 abaixo. As cabines 
de venda de bilhetes e de informações nos terminais e as bilheterias das estações deveriam 
contar com material impresso para divulgação de informações, com estoque de mapas da rede 
e de horários das linhas em formato de panfleto.

Tabela 32. Recomendações sobre Sistema de Informações
Elaborado por ITDP Brasil

18 O site institucional do sistema Via Livre de BRT (http://www.granderecife.pe.gov.br/web/grande-recife/brt-via-livre) 
poderia se inspirar nas experiências do site da BHTrans para o sistema MOVE de Belo Horizonte (http://www.bhtrans.pbh.
gov.br/move) e do consórcio BRT Rio para o sistema do Rio de Janeiro (http://brt.rio/).

Terminais

• Mapa do Terminal, com as baias de parada e as linhas de BRT e alimentadoras atendendo-as.

• Mapa das rotas contextualizadas de BRT e de linhas alimentadoras na geografia básica da cidade 
(limites urbanos e naturais).

• Mapa dos entornos diretos em raios de 5, 10 e 15 minutos a pé (mapas de wayfinding), com rotas 
cicloviárias.

• Informações sobre estacionamento para bicicletas.

• Informação em tempo real sobre horário de partida dos serviços.

Estações

• Representação das estações atendidas por cada linha;

• Mapa das rotas contextualizadas na geografia básica da cidade (limites urbanos e naturais).

• Mapa dos entornos diretos em raios de 5, 10 e 15 minutos a pé (mapas de wayfinding), com rotas 
cicloviárias.

• Informação em tempo real sobre tempo estimado de chegada dos serviços (atualmente presente 
apenas em duas estações – Guararapes e Derby – fora do corredor com prioridade).

Veículos
• Sinalização sonora das estações atendidas pelo veículo.

• Representação das estações atendidas pela linha.

Site Online

• Seria importante agregar outras informações no site institucional sobre o sistema, como seção de 
mapas, informações sobre tarifa, perguntas frequentes e notícias18.

• A disponibilização de dados precisos sobre a operação (por exemplo, via API) para aplicativos de 
celular permitiria capilarizar informações e atualizações sobre o sistema.

Aprimorar as condições de acesso para pedestres e ciclistas

Os entornos imediatos das vias onde os corredores circulam não são amigáveis à caminhada em fun-
ção da baixa qualidade das calçadas e travessias. Apenas 7% das estações e terminais dos corredores 
Leste-Oeste e Norte-Sul possuem calçadas de acesso em condições mínimas de segurança e conforto 
para pedestres. A conexão dos corredores com a infraestrutura cicloviária ainda é incipiente, somente 
quatro estações do corredor Leste-Oeste possuem rede cicloviária no seu entorno e apenas três termi-
nais do corredor Norte-Sul possuem áreas de estacionamento para bicicleta. 

As condições da infraestrutura para a circulação e acesso de pedestres e ciclistas ao Sistema Via Livre 
de BRT devem ser aprimoradas para que a qualidade e conforto sejam mantidos ao longo de toda a 
viagem dos passageiros. Abaixo são relacionadas recomendações específicas para o acesso de pe-
destres e ciclistas.

Em relação às condições de acesso e circulação de pedestres, sugere-se que sejam considerados os 
aspectos19 a seguir. 

• Calçadas: a largura adequada e as condições de pavimentação são imprescindíveis para a cir-
culação de pedestres, permitindo maior conforto no acesso e transbordo. A avaliação em geral 
teve um resultado bastante insatisfatório: o corredor Norte-Sul é prioritário para intervenções 
em infraestrutura para a circulação de pedestres, seguido pelo corredor Leste-Oeste. Recomen-
da-se a implantação ou ampliação de calçadas com no mínimo de 1,50 metros de faixa livre, 
pavimentação com material de alta qualidade (pedra ou placa de concreto) e implantação de 
elementos para a acessibilidade universal (piso podotátil de alerta e direcional e rampas para 
acesso de cadeira de rodas).

• Segurança viária: é um fator determinante para a segurança dos pedestres em relação à circula-
ção motorizada, notadamente a velocidade regulamentada na via e a qualidade das travessias. 
A avaliação em ambos os corredores apontou necessidade de melhorias, sendo recomendado 
para todos os casos: velocidades regulamentadas de no máximo 50 km/h no decorrer da via, 
implantação ou remodelação de travessias de pedestres, com faixas de três ou mais metros de 
largura e localizadas ao longo do percurso de acesso à estação, semáforo para travessia de pe-
destres e rampa para acesso de pessoas com deficiência física.

• Segurança pública: a iluminação pública adequada ao pedestre e a eliminação de breus ou áreas 
totalmente escuras é um item essencial para coibir crimes, garantir maior sensação de seguran-
ça e, consequentemente, atrair mais usuários ao sistema. Recomenda-se priorizar a melhoria da 
iluminação pública em regiões onde há alto índice de criminalidade.

• Ambiente: itens como sombra e limpeza urbana são importantes para garantir o conforto do 
pedestre. Recomenda-se que, em conjunção com as sugestões para melhoria das calçadas, seja 
incorporada a previsão de plantio de árvores e elementos de sombreamento no decorrer dos 
percursos à estação, com cuidado para não ocasionar a criação de áreas escuras (breus).

19 Os aspectos mencionados estão presentes na publicação Índice de Caminhabilidade (ITDP, 2016), ferramenta que permite 
avaliar se as condições dos espaços públicos são adequadas para a atração e circulação de pedestres. Essa ferramenta 
apresenta 6 categorias ou temas pertinentes e um total de 21 indicadores. Aqui são apresentadas apenas as categorias e 
indicadores referentes à infraestrutura para a circulação de pedestres.
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Em relação à rede cicloviária, sugere-se que sejam considerados os elementos a seguir, que facilitam e 
tornam mais segura a circulação por bicicletas no corredor.

• Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas20 transversais conectando os bairros às estações do corredor 
são grandes aliadas para atrair passageiros em um raio de 3 a 5 km das estações. Em casos 
onde a hierarquia viária é composta por vias locais de até 30 km/h, uma sinalização eficaz de 
compartilhamento da via com prioridade para a circulação do ciclista pode contribuir para o 
acesso seguro e conveniente às estações. No corredor Leste-Oeste, é recomendado que seja 
analisada a conexão das infraestruturas cicloviárias existentes às estações Forte do Arraial, 
Parque do Cordeiro, Caiara e BR-101. No corredor Norte-Sul, os terminais de Igarassu, Abreu e 
Lima e Pelópidas apresentam estacionamento para bicicletas e é recomendado que seja avalia-
da a implantação de rede cicloviária para seu acesso com segurança e conforto.

• Ciclovias e ciclofaixas paralelas ao corredor podem oferecer alternativas de deslocamento para 
o Centro e representam também um desestímulo à opção pelo transporte motorizado individual. 
Recomenda-se, para esses casos, a avaliação das condições do sistema viário, de forma a definir 
a tipologia cicloviária mais segura e adequada ao ciclista, sendo desejável a implementação de 
ciclovias. Dada a quantidade de ciclistas utilizando a faixa do BRT para circular, recomenda-se 
que seja analisada a viabilidade da implementação de ciclovia na Avenida Caxangá, Boa Vista, 
Cruz Cabugá e PE-15, reduzindo-se o risco de colisões e fatalidades. 

Em relação à infraestrutura para o estacionamento de bicicletas, sugere-se que sejam consideradas as 
seguintes recomendações para o planejamento de bicicletários e paraciclos em estações e terminais 
do sistema.

• Bicicletários são espaços construídos para o estacionamento de bicicletas, oferecendo ao  
ciclista maior segurança e conforto. A configuração de bicicletários e seus equipamentos  
variam de acordo com as necessidades dos ciclistas, mas em termos gerais bicicletários contém 
paraciclos, controle de acesso, armários e outras facilidades como vestiários e chuveiros. Nos 
terminais há maior espaço disponível, por isso a implementação de bicicletários é facilitada. 
Para a priorização de estações que possam receber bicicletários, recomenda-se que sejam con-
siderados fatores demográficos e urbanos, como a existência de infraestrutura cicloviária nas 
proximidades e a densidade populacional. Como referência para implementação de bicicletários, 
recomenda-se o Manual de Bicicletários (ITDP Brasil e ASCOBIKE Mauá, 2009).

• Paraciclos são suportes para o estacionamento de bicicletas, normalmente fixados no piso, pa-
rede ou teto, com a finalidade de manter uma ou mais bicicletas de forma ordenada de modo que 
se possa também prendê-las com um cadeado ou corrente. Por seu custo reduzido e facilidade 
de implantação em vias públicas, esse mobiliário pode ser instalado na entrada imediata das 
estações, em área visível para passageiros e funcionários, aumentando o conforto e praticidade 
na integração. Esse mobiliário urbano pode também ser implantado como uma etapa anterior à 
implantação de bicicletários. Como referência para a instalação de paraciclos, recomenda-se o 
Guia de Boas Práticas para instalação de Bicicletários (UCB, 2017) e os Diagramas para Constru-
ção e Instalação de Bicicletários (Transporte Ativo, 2009).

De forma complementar às melhorias na infraestrutura apontadas, recomenda-se que o sistema de 
informação do sistema de BRT seja modelado para facilitar o acesso a pé e por bicicleta. Por exemplo: 
a disponibilização, nas estações e terminais, de mapas dos entornos diretos em raios de 5, 10 e 15 
minutos a pé (mapas de wayfinding), com rotas cicloviárias, pontos de interesse e pontos de referência, 
pode auxiliar passageiros novos a se localizarem na região.

20 Para maiores detalhes sobre tipologias em redes cicloviárias, consultar o Guia Cicloinclusivo (ITDP, 2017b), Capítulo 4 - 
Rede Cicloviária, especificamente o item “Tipologias de Infraestrutura”. 
Disponível em http://itdpbrasil.org.br/guia-cicloinclusivo/

Cabe também ressaltar que se a infraestrutura cicloviária fosse expandida para todo o Sistema Via 
Livre de BRT e as rotas fossem desenhadas de maneira a facilitar o acesso, os deslocamentos em 
bicicleta também poderiam ser considerados no cálculo da área de cobertura das estações. O raio de 
cobertura considerado das estações, conforme adotado no indicador PNT aqui abordado previamente, 
poderia passar de 1 km para 3 km – o equivalente a 10 a 15 minutos de deslocamento em bicicleta. 
Neste caso, a população potencialmente coberta pelo sistema (indicador PNT) poderia saltar dos atu-
ais 23% para 63% da população municipal.

Tabela 33. Impacto da Cobertura por Bicicleta no PNT e PNT por Faixa de Renda
Elaborado pelo ITDP Brasil. Dados: IBGE

Promover Desenvolvimento Orientado Ao Transporte Sustentável (DOTS) 

Corredores de transportes público de média e alta capacidade são importantes ativos das cidades e 
constituem possíveis eixos estruturantes para o desenvolvimento do território, dado o grande potencial 
de adensamento populacional e produtivo em seu entorno. Com um ordenamento do crescimento das 
áreas no entorno dos corredores de forma compacta, com uso misto (residencial, comercial, institucio-
nal), mistura de grupos de diferentes faixas de renda, priorização dos transportes ativos e desestímulo ao 
uso do automóvel particular, pode-se garantir ao sistema de BRT equilíbrio de deslocamentos em ambos 
os sentidos e melhor distribuídos ao longo do dia. Além disso, o adensamento no entorno dos corredores 
pode aumentar a quantidade de passageiros atendidos pelo sistema e o retorno financeiro da operação.

Este modelo de desenvolvimento urbano é conhecido mundialmente como Transit-Oriented Development, 
ou em português Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS). Esta visão de planeja-
mento urbano, orientada a partir do corredor e estações de transporte público, é fundamental para tornar 
a cidade mais equilibrada territorialmente como um todo e promover maior acessibilidade às oportunida-
des para todos.

População Coberta (PNT)
pelo Sistema Via Livre

Distância de Acesso

Caminhada
(1km)

Bicicleta
(3km)

População atendida (média da RMR) 23% 63% (+40 pp)

População atendida residente em  
domicílios com renda de até meio  

SM per capita
21% 57% (+36 pp)

População atendida residente em  
domicílios com renda de mais de  

3 SM per capita
22% 84% (+62 pp)
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Seguem algumas recomendações baseadas nos resultados de indicadores analisados e pesquisa junto 
aos usuários:

• Adensar áreas de entorno de estações e terminais 

a implementação dos corredores de BRT contribuiu para aumentar de forma significativa a popu-
lação da RMR próxima de corredores de transporte de média e alta capacidade. No entanto, 77% 
da população ainda vive longe desta rede. Para abordar este desafio, deve-se considerar estraté-
gias de incentivo ao adensamento no entorno de estações de corredores existentes. No caso dos 
corredores de BRT identificou-se que 45% dos setores censitários no entorno do Norte-Sul e 37% 
dos setores no entorno do Leste-Oeste possuem densidade inferior à nove mil habitantes por 
quilômetro quadrado (9.000 hab./km²), que representa o patamar de densidade recomendado 
pela ONU-Habitat (2003) para viabilizar a infraestrutura de transporte de média e alta capacida-
de. Estas áreas de baixa densidade representam oportunidades para promover uma ocupação 
do território da RMR de forma mais integrada com as infraestruturas de transporte. Porém, é 
importante que estas áreas sejam avaliadas em relação a sua capacidade de receber incentivos 
ao adensamento. 

• Um primeiro passo para este processo pode ser a utilização da Ferramenta para avaliação 
do potencial de DOTS desenvolvida pelo ITDP (2016). O uso desta ferramenta gera insumos 
importantes para identificar as áreas de estações com maior potencial para serem incenti-
vadas, mas deve-se também realizar estudos complementares com base nos resultados da 
avaliação de potencial para analisar de forma mais detalhada a capacidade da infraestrutura 
existente nas áreas selecionadas. 

• Além disso, é fundamental que as estratégias de adensamento incluam medidas para garantir 
uma diversidade de perfil dos residentes e tornar mais justo o acesso às oportunidades ur-
banas. Neste sentido deve-se prever que, pelo menos, uma parcela do adensamento ocorra 
por oferta de habitação destinada a grupos sociais de baixa renda, contemplando diversas 
modalidade de incentivos como a provisão de novas unidades residenciais voltadas à Habi-
tação de Interesse Social ou a oferta de habitação por meio de aluguel social, por exemplo.

Figura 35. Exemplo de entorno de estação pouco adensado 
no corredor de BRT Norte-Sul na RMR

Figura 36. Exemplo de entorno de estação adensada com 
uso misto em Uberlândia-MG

• Promover a mistura de usos do solo no entorno dos corredores de transporte

os dados de origem e destino dos usuários entrevistados nos dois corredores revelam a im-
portância da cidade do Recife como uma centralidade que atrai pessoas de diversas cidades 
da RMR, sendo que cerca de 50% das viagens realizadas tiveram por motivo o acesso ao local 
de trabalho. Esta dinâmica de utilização do BRT pode ocasionar horários de pico pronunciados, 
podendo interferir na qualidade do serviço prestado aos usuários e aumentar o tempo médio 
das viagens casa-trabalho na região. O padrão de deslocamento observado entre os usuários 
do BRT está diretamente relacionado à distribuição das atividades urbanas no território da RMR. 
O equilíbrio na distribuição destas atividades, com a promoção de usos do solo mistos, pode 
contribuir diretamente para redução das distâncias de deslocamento. Neste sentido, o estabele-
cimento de atividades complementares no entorno dos corredores de transporte de média e alta 
capacidade pode estimular a adesão de novos usuários e favorecer uma distribuição mais equi-
librada da demanda ao longo do dia. A mistura de atividades também colabora para maior uso 
dos espaços públicos nestas áreas, contribuindo para reduzir a percepção de insegurança que 
representou um dos principais desafios identificados na pesquisa. Sendo assim, recomenda-se 
a elaboração de estratégias de ordenamento territorial (zoneamento urbano) que estabeleçam 
incentivos à consolidação de atividades complementares no entorno das estações e terminais 
dos corredores de BRT.
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7. Referências Bibliográficas 8. Anexos

8.1. Datas de inauguração das estações dos corredores Via Livre

Data de inauguração das estações do corredor Via Livre Norte-Sul, a partir de informações fornecidas 
pelo CTM-RMR.

Nome da Estação Localização Entrada Operação

1 TI Igarassu Corredor Anterior ao corredor

2 Cruz de Rebouças Corredor 26/11/2015

3 Abreu e Lima Corredor 28/09/2015

4 TI Abreu e Lima Corredor 16/06/2016

5 TI Pelópidas Corredor Anterior ao corredor

6 José de Alencar Corredor 26/12/2014

7 São Francisco de Assis Corredor 21/05/2016

8 Hospital Central Corredor 26/12/2014

9 São Salvador do Mundo Corredor 17/11/2014

10 Cidade Tabajara Corredor 17/11/2014

11 Jupirá Corredor 17/11/2014

12 Aluisio Magalhães Corredor 17/11/2014

13 TI PE-15 Corredor Anterior ao corredor

14 Bultrins Corredor 23/04/2015

15 Quartel Corredor 15/04/2015

16 Sítio Histórico Corredor 15/04/2015

17 Mathias de Albuquerque Corredor 23/04/2015

18 Kennedy Corredor 23/04/2015

19 Complexo Salgadinho Tráfego Misto 18/06/2016

20 Tacaruna Tráfego Misto 14/07/2014

21 Santa Casa da Misericórdia Tráfego Misto 26/12/2014

22 Araripina Tráfego Misto 08/07/2015

23 IEP Tráfego Misto 08/07/2015

24 Treze de Maio Tráfego Misto 03/09/2014

25 Riachuelo Tráfego Misto 07/08/2014

26 Praça da República Tráfego Misto 14/07/2014

27 N. Sra. Do Carmo Tráfego Misto 16/05/2015

28 Mauricio de Nassau Tráfego Misto 16/05/2015

29 Istmo do Recife Tráfego Misto 16/05/2015

30 Forte do Brum Tráfego Misto 16/05/2015

Balanço

2014: Inauguração de 6 estações no corredor e 5 estações em tráfego misto. 
2015: Inauguração de 7 estações no corredor e 6 estações em tráfego misto. 
2016: Inauguração de 2 estações no corredor e 1 estação em tráfego misto. 
Corredor considerado efetivamente operacional a partir de julho de 2014.
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Data de inauguração das estações do corredor Via Livre Leste-Oeste, a partir de informações forneci-
das pelo CTM-RMR.

Nome da Estação Localização Entrada Operação

1 TI Camaragibe Tráfego Misto Anterior ao corredor

2 Belmínio Correia 1 Tráfego Misto Planejado

3 Belminio Correia 2 Tráfego Misto Planejado

4 Areinha Corredor 22/12/2014

5 Barreiras Corredor 03/06/2015

6 Pe. Cícero Corredor 03/06/2015

7 Capibaribe Corredor 30/06/2014

8 TI Caxangá Corredor Anterior ao corredor

9 Engenho Poeta Corredor 22/11/2014

10 Riacho Cavouco Corredor 05/11/2014

11 BR-101 Corredor 30/06/2014

12 TI 4ª Perimetral Corredor Planejado

13 Bom Pastor Corredor Planejado

14 Caiara Corredor 06/08/2014

15 Parque do Cordeiro Corredor 11/08/2014

16 Forte do Arraial Corredor 07/06/2014

17 Getúlio Vargas Corredor 30/06/2014

18 TI 3ª Perimetral Corredor Planejado

19 Zumbi Corredor 11/08/2014

20 Abolição Corredor 12/06/2014

21 Benfica Corredor Planejado

22 Derby Tráfego Misto 17/06/2014

23 Boa Vista 1 Tráfego Misto Planejado

24 Boa Vista 2 Tráfego Misto Planejado

25 Boa Vista 3 Tráfego Misto Planejado

26 Guararapes Tráfego Misto 11/06/2014

Balanço

2014: Inauguração de 12 estações no corredor e 2 estações em tráfego misto.
2015: Inauguração de 2 estações no corredor.
Planejado: 2 estações e 2 terminais no corredor e 5 estações em tráfego misto.
Corredor considerado efetivamente operacional a partir de junho de 2014.

8.2. Questionário aplicado com usuários dos corredores de BRT 

Data de inauguração das estações do corredor Via Livre Norte-Sul, a partir de informações fornecidas 
pelo CTM-RMR.
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