
 
 

CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO 

TRECHO LAPA – LIP (LIGAÇÃO IGUATEMI/PARALELA) 

 

 

 

 

 

 

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 

Trecho 3 – Expansão Pituba 

VOLUME 1 – MEMORIAL DESCRITIVO 

REVISÃO 01 

 

 

 

  

Salvador, 04 de julho de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 
 

ÍNDICE 

 

 

1.  INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................... 2 

2.  CONCEPÇÃO DO PROJETO ............................................................................................................................... 2 

2.1.  Diagnóstico da Situação Atual ................................................................................................................. 2 

3.  ESTUDOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ......................................................................................... 3 

4.  ÁREAS DE REMANEJAMENTO, REMOÇÃO E REASSENTAMENTO .................................................................... 4 

5.  CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE .................................................................................................... 5 

6.  TRECHO DO PROJETO PROPOSTO PARA AS INTERVENÇÕES ........................................................................... 6 

7.  INTERVENÇÕES PROJETADAS .......................................................................................................................... 6 

8.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO .......................................................................................................... 7 

9.  PROGRAMA DE NECESSIDADES ....................................................................................................................... 9 

10.  PLANO OPERACIONAL DE TRANSPORTE .................................................................................................... 11 

11.  VIABILIDADE TÉCNICA‐ECONÔMICA .......................................................................................................... 18 

11.1.  Análise Comparativa BRT x VLT ......................................................................................................... 24 

11.2.  Conclusão .......................................................................................................................................... 25 

11.  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL ........................................................................................ 26 

12.  DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS ........................................................................................... 26 

14.  TECNOLOGIAS ADMISSÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES MÌNIMAS ....................................................................... 28 

15.  ANEXOS ...................................................................................................................................................... 31 

	

			 	

																																																																																																																																																			

	

	

	

	



 

2 
 

1. INTRODUÇÃO	
	

A Prefeitura Municipal de Salvador apresenta o anteprojeto de engenharia para a implantação dos 

Corredores de Transporte Público Integrado, no trecho Lapa – LIP (Ligação Iguatemi/Paralela), Trecho 

3, correspondente à Expansão Pituba. 

Este anteprojeto apresenta a conceituação do projeto no Corredor Lapa-LIP como um todo, e os 

elementos necessários para uma licitação na modalidade RDC do Trecho 3, Parque da Cidade (final do 
Trecho 1 – elevados direcionais) até a área do Posto Namorado, considerando, entretanto, a conexão futura 

com o corredor de BRT/BRS previsto para a Orla e as linhas previstas no PlanMob. 

Os estudos para o anteprojeto do Trecho 3 consideram, para conceituação, os critérios de projeto 

utilizados para a elaboração do anteprojeto dos Trechos 1 e 2, de forma a manter a continuidade e 

uniformidade previstas para a funcionalidade do sistema.  

Este Memorial Descritivo está dividido em 15 capítulos contando com esta introdução, além de 2 

Anexos. 

Complementam o anteprojeto os Desenhos com elementos do traçado, projeto geométrico, projeto das 

estações, urbanismo e iluminação pública, concepção estrutural, projeto de sinalização, macrodrenagem, 

topografia, sondagens e interferências, todos a nível de anteprojeto. 

 

2. CONCEPÇÃO	DO	PROJETO	
 

2.1.  Diagnóstico da Situação Atual 

Salvador convive com inúmeros problemas relativos à sua organização como cidade e dentre esses, a 

mobilidade urbana, aspecto crucial na qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento da 

cidade. À mobilidade urbana estão relacionados, entre outros, aspectos de planejamento, capacidade do 

sistema viário, existência e eficiência do transporte de massa e infraestrutura para deslocamento de 

pedestres e ciclistas. 

O projeto aqui apresentado, denominado Corredores de Transporte Público Integrado, com base nos 

seus conceitos e premissas, se caracteriza como parte do projeto dos Corredores Progressivos de 

Transporte, integrado à RIT e ao PlanMob, e tem por objetivo executar uma série de intervenções no 

sistema viário da cidade para implantação da infraestrutura necessária para um sistema de transporte 

coletivo mais eficiente e confortável, melhorar o trânsito de automóveis e demais veículos automotores, 

e, por consequência, melhorar as condições de acessibilidade dos pedestres. 

A região compreendida pelas Avenidas Garibaldi, ACM e Juracy Magalhães, registra uma proliferação 

de empreendimentos de grande porte tais como shopping centers, conjuntos residenciais, mercados, 

universidades e empreendimentos multifuncionais com uma gama de diferentes atividades. Estas áreas, 

em conjunto com a região da Av. Vasco da Gama e a ligação com a Estação da Lapa, constituem um 
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vetor de mobilidade importante para a cidade, ainda mais tendo em consideração a integração com o 

sistema metroviário. Este cenário sinaliza para a necessidade de estudos específicos da engenharia de 

tráfego e transporte, visando a melhoria da fluidez do trânsito e da eficiência e conforto do transporte 

público, com o mínimo de impacto no sistema viário lindeiro e suas áreas de influência. 

O crescimento acelerado e o adensamento verificados na região, traduzem-se num problema: o crescente 

fluxo veicular observado a cada ano, para o qual deve-se buscar soluções que possam garantir à 

população envolvida (seja o tráfego de passagem, usuários ou moradores desta área), uma boa 

mobilidade, com qualidade e rapidez de deslocamentos. 

Desta forma, com base nos princípios referidos anteriormente, o eixo viário formado pelas avenidas 

Vasco da Gama, Garibaldi (ligação com a Juracy Magalhães Jr.), Rua Lucaia, Juracy Magalhães Jr. e 

ACM, foi considerado como prioritário para receber as intervenções que melhorarão o transporte 

público, o tráfego de veículos e a acessibilidade de pessoas. 

O Trecho 3, considerado como Extensão Pituba, insere-se como vetor de grande importância no Corredor 

Lapa-LIP, pois dentre as linhas previstas para operação do BRT, a linha LIP-Pituba-LIP representa a 

maior demanda de passageiros no sistema, e portanto o Corredor Lapa-LIP passa a ser Lapa-LIP-Pituba. 

                            
                                Fluxo de veículos na Av. ACM 

3. ESTUDOS	EM	CONSONÂNCIA	COM	A	LEGISLAÇÃO	
 

A Prefeitura Municipal de Salvador concluiu em 2011 o projeto denominado RIT – Rede Integrada de 

Transporte de Salvador, que prevê um conjunto de corredores com tratamento preferencial para 

circulação dos ônibus, integrado com outros modais do transporte coletivo da cidade – Metrô, Trem do 

Subúrbio, barcas e ascensores. A partir da concepção da RIT e da urgência na realização de melhorias 

para atendimento aos grandes eventos esportivos na cidade, foi elaborado o Plano de Transporte e 

Tráfego de Salvador para a Copa das Confederações e Copa do Mundo, e nesse contexto foi 

concebido o projeto dos Corredores Progressivos de Transporte com soluções de adequação viária e 

tratamento preferencial para ônibus. 

O projeto dos Corredores de Transporte Público Integrado está concebido de acordo com a RIT – 

Rede Integrada de Transporte de Salvador que por sua vez segue as determinações e orientações contidas 
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na legislação, o PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador e de acordo com as 

orientações do Plano de Mobilidade de Salvador – PLANMOB. 

O Trecho 1, que se desenvolve na Av. ACM, desde a região do Iguatemi até a área do Cidade Jardim, já 

está em fase de implantação com as obras em andamento. 

 

4. ÁREAS	DE	REMANEJAMENTO,	REMOÇÃO	E	REASSENTAMENTO	

O anteprojeto foi concebido considerando o máximo aproveitamento das áreas atualmente ocupadas pelo 

sistema viário existente.  

É prevista a utilização de parte das áreas do Posto Namorado e do Clube da ASBAC para implantação 

de um retorno viário, conforme ilustram as figuras apresentadas a seguir:  

A maior parte da área ocupada pelo retorno está inserida na área do Posto Namorado e apenas as 

concordâncias com as vias existentes na área da ASBAC. Solução discutida com o proprietário do Posto 

Namorado. 

                          
 
A maior parte da área ocupada pelo retorno está inserida na área do Posto Namorado e apenas as 

concordâncias com as vias existentes na área da ASBAC. Solução discutida com o proprietário do Posto 

Namorado. 

 



 

5 
 

            
 
 
5. CONCEPÇÃO	DO	SISTEMA	DE	TRANSPORTE	

A região compreendida pelas Avenidas Garibaldi, ACM e Juracy Magalhães, registra uma proliferação 

de empreendimentos de grande porte tais como shopping centers, conjuntos residenciais, mercados, 

universidades e empreendimentos multifuncionais com uma gama de diferentes atividades. Estas áreas, 

em conjunto com a região da Av. Vasco da Gama e a ligação com a Estação da Lapa, constituem um 

vetor de mobilidade importante para a cidade, ainda mais tendo em consideração a integração com o 

sistema metroviário. Este cenário sinaliza para a necessidade de estudos específicos da engenharia de 

tráfego e transporte, visando a melhoria da fluidez do trânsito e da eficiência e conforto do transporte 

público, com o mínimo de impacto no sistema viário lindeiro e suas áreas de influência. 

O crescimento acelerado e o adensamento verificado na região traduzem-se num problema: o crescente 

fluxo veicular observado a cada ano, para o qual deve-se buscar soluções que possam garantir à 

população envolvida (seja o tráfego de passagem, usuários ou moradores desta área), uma boa 

mobilidade, com qualidade e rapidez de deslocamentos. 

Desta forma, com base nos princípios referidos anteriormente, o eixo viário formado pelas avenidas 

Vasco da Gama, Garibaldi (ligação com a Juracy Magalhães), Rua Lucaia, Juracy Magalhães e ACM, 

foi considerado como prioritário para receber as intervenções que melhorarão o transporte público, o 

tráfego de veículos e a acessibilidade de pessoas. 

O anteprojeto proposto, especificamente no Trecho 3, tem como base referencial as seguintes principais 

linhas de transporte público:  

― Lapa-Pituba-Lapa: BRT (Corredor Lapa-LIP-Pituba) 

― Lobato-Corsário-Pituba-Ribeira: BRT (grande circular – PlanMob) 

― Tancredo Neves-Pituba: Ônibus Padron (PlanMob) 
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― Narandiba-Doron-Pituba: Ônibus Convencional (PlanMob) 

 

6. TRECHO	DO	PROJETO	PROPOSTO	PARA	AS	INTERVENÇÕES	
As intervenções propostas para o Corredor Lapa-LIP com a Expansão Pituba referem-se aos seguintes 
trechos: 

 Estação da Lapa – Av. Vale do Tororó – Praça Dr. João Mangabeira -  Av. Vasco da Gama; 

 Av. Vasco da Gama, até interseção com a Av. Garibaldi; 

 Rua Lucaia e Av. Juracy Magalhães: da interseção da Av. Vasco da Gama com a Av. Garibaldi 

até a interseção com a Av. ACM (Parque da Cidade); 

 Av. ACM: do Parque da Cidade até a área do Shopping da Bahia (Ligação Iguatemi/Paralela); 

 Av. ACM: do Parque da Cidade até a região do Posto Namorado (Expansão Pituba). 

 

 
          

7. INTERVENÇÕES	PROJETADAS		

O projeto completo prevê as seguintes intervenções, estando assinaladas as intervenções relativas ao 

Trecho 3 (anteprojeto de referência para licitação): 

a) Adequação da Estação da Lapa para operação do BRT (incluindo recuperação estrutural das 

placas do nível térreo); 

b) Ligação da Estação da Lapa à Av. Vasco da Gama (Praça Dr. João Mangabeira) – faixa para 

o BRT e implantação do elevado Barris que permitirá o fluxo contínuo do BRT no trecho da 
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interseção viária junto à praça Dr. João Mangabeira e continuidade, em tráfego misto, até a 

Estação da Lapa pela Av. Vale do Tororó que será reurbanizada.  

c) Melhorias na Av. Vasco da Gama – requalificação, urbanização, ajustes nas vias e implantação 

das Estações Vasco da Gama, Ogunjá, HGE e Rio Vermelho (estações apoiadas). Implantação 

de acesso viário lateral ao Viaduto Rômulo Almeida (sentido Av. Centenário – Av. Vasco da 

Gama). Implantação de duas novas passarelas em substituição às existentes na Av. Vasco da 

Gama (nos locais das estações Vasco da Gama e Ogunjá); 

d) Interseção da Av. Juracy Magalhães/Rua Lucaia com a Av. Vasco da Gama e ligação com a Av. 

Garibaldi – implantação de viadutos para o tráfego viário; 

e) Elevados, retornos viários e estação, próximos à entrada do Vale das Pedrinhas (Av. Juracy 

Magalhães) – Estação Pedrinhas; 

f) Implantação de passarela na Av. Juracy Magalhães Jr. (no Lucaia, próximo à estação de 

tratamento de esgotos da Embasa); 

g) Implantação da estação apoiada Cidade Jardim, próximo ao limite entre Trecho 1 e Trecho 2, e 

de passarela para acesso à estação e atravessamento do Corredor; 

h) Adequações viárias e implantação da Estação Parque da Cidade,  Estação Itaigara e Estação 

Pituba (estações apoiadas) no trecho Expansão Pituba (Parque da Cidade até Posto 

Namorado); 

i) Elevados direcionais na região da ladeira Cruz da Redenção (Interseção da Av. Juracy 

Magalhães Jr. com a Av. ACM-sentido Pituba); 

j) Elevados e estação na região do Cidadella (Av. ACM); 

k) Elevado e estação na região do hipermercado; 

l) Elevado de ligação da Av. ACM com a Estação de Integração do BRT com o Metrô, na região 

do Iguatemi. 

m) Área de estacionamento (pátio de estocagem de frota de reserva) após a Estação de Integração 

Metro-Rodoviária Iguatemi (sentido Av. Paralela); 

n) Construção, adaptação e recuperação de vias para a hierarquização das faixas conforme a 

concepção do projeto. 

o) Urbanização, sinalização, micro drenagem e iluminação pública nas áreas de intervenção. 

p) Regularização e revestimento do canal de macrodrenagem (cobertura de canal onde necessário 

para implantação das obras viárias e estações). 

q) Implantação de novo canal de drenagem na Av. Vale do Tororó. 

O ANEXO 2 deste Memorial apresenta a planta geral das intervenções propostas. 

8. CARACTERÍSTICAS	GERAIS	DO	PROJETO	
 Hierarquização das faixas das vias (concepção geral quando pertinente): 

 Faixas 1 e 2 – para acesso lateral e retorno em nível sob os elevados. 

 Faixas 3 e 4 – faixas de fluxo contínuo 

 Faixa 5 – faixa exclusiva para transporte público (mesmo sentido de fluxo dos demais veículos) 
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O projeto de Corredores de Transporte Público Integrado, no trecho considerado, além de melhorar as 

condições de fluxo de veículos num corredor de grande carregamento de trânsito, implanta faixas 

exclusivas para transporte público, permitindo a integração com o Metrô através da Estação da Lapa e 

da Estação de Integração Metro-Rodoviária no Iguatemi. 

O Trecho 3 será semaforizado para permitir os retornos em nível, com estações apoiadas. 
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9. PROGRAMA	DE	NECESSIDADES	
 

O objetivo é obter, ao longo de toda a extensão do Projeto do Corredor Lapa-Lip com Expansão Pituba, 

após a conclusão total das intervenções (“TRECHO 1”, “TRECHO 2” e “TRECHO 3”), um corredor 

exclusivo de transporte coletivo visando a implantação da tecnologia de BRT (Bus Rapid Transit), aliada 

à disponibilização de pistas faixas para outros veículos e ônibus STCO, além de faixas de menor 

velocidade para os veículos que desejem fazer conversões à direita ou efetuar retornos de sentidos.  

O corredor Lapa-LIP mais Expansão Pituba, refere-se a linhas nos sentidos Lapa-LIP, LIP-Lapa, Lapa-

Pituba, Pituba-Lapa, LIP-Pituba e Pituba LIP, ou seja, deverão ser previstas obras que atendam às 

necessidades de circulação dos veículos, quer transporte coletivo (BRT) quer transporte individual, em 

ambos os sentidos do corredor (eixo) proposto. A solução deverá incluir as conexões e acessos aos 

sistemas viários adjacentes atualmente existentes assim como a futura conexão em sistema BRT ou BRS 

com o corredor da Orla. 

O modelo do sistema BRT a ser implantado tem como premissa a integração com as linhas de ônibus 

convencionais. Essas linhas alimentarão o sistema BRT com passageiros coletados nos diversos bairros 

da cidade e áreas lindeiras, sendo responsáveis por grande parte da demanda do corredor de transporte-

BRT. As estações deverão ser projetadas visando essa integração, prevendo, em seu entorno, áreas e 

instalações adequadas para parada dos ônibus convencionais, com acesso fácil, de forma a proporcionar 

o embarque e desembarque de passageiros de maneira acessível, confortável e segura. 

O acesso de pedestres às estações e paradas a serem construídas para operação do BRT deverá ser 

garantido e facilitado da melhor forma possível, respeitando sempre às disposições legais e normas da 

ABNT quanto à acessibilidade, inclusive daqueles portadores de algum tipo de necessidade especial ou 

mobilidade reduzida. 

A solução adotada para o “TRECHO 1”, em conjunto com o “TRECHO 2”, e com o “TRECHO 3”, 

prevê a futura conexão com o corredor da orla marítima a ser implantado com sistema BRT ou BRS, 

conforme previsto no Plano de Mobilidade de Salvador. Nesse sentido, devem ser apresentadas soluções 

para a concordância das vias a serem implantadas no “TRECHO 3” com o sistema viário existente, de 

forma a assegurar a sua adequada funcionalidade. 

O Projeto deverá minimizar o impacto sobre áreas privadas ao longo das poligonais do empreendimento. 

Quanto ao corredor de transporte coletivo do BRT, as seguintes premissas e diretrizes deverão ser 

consideradas na elaboração dos projetos e na própria implantação das infraestruturas viárias para o 

“Trecho 3”: 

 Tecnologia veicular do transporte coletivo – Ônibus articulados com capacidade nominal de 

até 200 pax/veículo (efetiva de 170 pax/veículo), portas largas, do lado esquerdo, de piso, no seu 

salão principal, compatível com altura de plataforma de 37 cm de altura em relação à pista de 

rolamento. Comprimento de no mínimo 23,0m com raio de giro interno, raio de giro externo e 

arrasto da carroceria compatíveis. Os ônibus que poderão sair do circuito com faixas segregadas 

para atender aos passageiros nos bairros próximos (linhas expandidas), deverão ter portas nos 

dois lados.  
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 Faixas exclusivas do BRT – Uma em cada sentido, com separação física sinalizada e segregação 

permeável para os ônibus, com faixa de rolamento de 3,5 m e afastamento de 30 cm de cada lado 

quando da existência de algum obstáculo físico (separador, defensa, barreira, etc.). 

 Fluxo do sistema BRT – o “TRECHO 3”, a partir dos elevados direcionais do “TRECHO 1” até 

a Estação Pituba Iguatemi será em uma faixa por sentido, semaforizada para permitir os retornos 

viários em nível (semáforos programados com prioridade do BRT). 

 Tipo de pavimento - Pavimento em concreto, inclusive nas paradas dos ônibus (BRT), conforme 

normas vigentes. 

 Implantação da faixa exclusiva – sempre à esquerda das pistas de tráfego dos veículos 

convencionais, acompanhando o sentido das pistas, não sendo permitido tráfego em “mão 

inglesa”. 

 Estações para uso exclusivo do Sistema BRT – Deverão ser previstas estações nas regiões 

próximas às indicadas nos desenhos do Anteprojeto de Engenharia. Alterações na quantidade de 

estações e a implantação em locais diferentes dos indicados na solução base deverão ser 

justificadas. As estações deverão considerar a implantação de sistemas de redes e dados, com 

equipamentos de comunicação visual e sonora, painéis de informação e sistemas de segurança e 

controle de acesso com catracas. As estações apoiadas deverão ter vedações laterais que 

permitam ventilação e portas automáticas. 

 Bilhetagem nas Estações do Sistema BRT – o layout das Estações deverá prever todas as 

condições e requisitos inerentes ao conceito de um sistema BRT, para a capacidade prevista em 

projeto, bem como a infraestrutura necessária para a instalação dos equipamentos de bilhetagem 

eletrônica e sua comercialização na estação; 

 Dimensões das paradas das estações – As paradas dos ônibus serão compostas de até dois 

módulos, conforme demanda prevista para cada estação. Inicialmente cada módulo deve 

comportar a parada simultânea de pelo menos dois ônibus, por sentido, de no mínimo 23,00m de 

comprimento cada um, com espaçamento de no mínimo 1,00m entre os ônibus parados na 

estação. O espaçamento entre os módulos deverá permitir a manobra de entrada/saída dos 

veículos, sem interrupções nas estações cuja operação seja do tipo “família”. Estas dimensões 

visam garantir ao corredor a capacidade e a operação necessárias às demandas previstas no 

projeto.  

Alterações nas dimensões das paradas das estações podem ser propostas, desde que sejam 

vantajosas e mantenham ou melhorem o nível de serviço, a capacidade e as condições 

operacionais do Corredor; 

Todas as Estações do sistema BRT deverão dispor de áreas destinadas a sala de apoio 

fiscal/administrativo. 

 Faixa de Ultrapassagem – Obrigatória, nos pontos de parada. 

 

Quanto às vias para o trânsito convencional de veículos, são premissas e diretrizes que deverão ser 

consideradas na elaboração dos projetos e na própria implantação das infraestruturas viárias: 

 Faixas no corredor central – o projeto deverá prever pelo menos 02 (duas) faixas no corredor 

central em pavimento flexível, para cada sentido do corredor, para uso dos veículos de transporte 
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individual e do trânsito convencional com largura mínima de faixa de 3,00m. Nos trechos em 

curva, quando necessário, considerar superlargura e superelevação, conforme norma do DNIT. 

 Faixas para veículos que desejem realizar conversões à direita ou realizar retornos viários 

à esquerda – o projeto deverá prever pelo menos 02 (duas) faixas em pavimento flexível, para 

cada sentido do corredor, para uso dos veículos de transporte individual e do trânsito 

convencional que desejem acesso local ou retornos à esquerda, com largura de 3,30m e a faixa. 

 Sinalização – Prioridade para o transporte coletivo; 

 Interseções/Cruzamentos – cruzamentos em nível, com semáforos coordenados dando 

prioridade ao BRT. 

 Mobilidade não motorizada – Deverão ser implantadas ciclovias ou ciclofaixas, de forma a 

assegurar a continuidade do fluxo no percurso do empreendimento. 

 

10. PLANO	OPERACIONAL	DE	TRANSPORTE	

Os estudos de demanda indicam, para o corredor exclusivo de transporte público, a implantação de um 

sistema de transporte sobre pneus de média/alta capacidade, com ônibus articulados. O sistema terá 

ônibus que só circulem dentro dos corredores, nas faixas exclusivas – Sistema Pendular em Via 

Exclusiva, e outros que circulem também em extensões dos corredores exclusivos, em faixas exclusivas 

e prioritárias ou preferenciais – Sistema Troncal Expandido. Além desses, o Sistema Alimentador 

Auxiliar, formado por ônibus que circulam no tráfego geral (interior dos bairros, vias preferenciais e vias 

prioritárias), alimenta o sistema dos corredores através das estações de borda. Com essa composição é 

possível atender mais de 85% da demanda do corredor do projeto. 
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Os objetivos do Plano Operacional do BRT são: 

 Definir o desenho operacional do sistema; 

 Definir os tipos de serviços (troncal, alimentador, expandido); 

 Definir o Itinerário e a frequência das linhas; 

 Dimensionar a frota; 

 Definir os parâmetros para a concepção das infraestruturas – Faixas, Estações, Terminais; 

 Criar diretrizes para a gestão de tráfego. 

 

DESENHO OPERACIONAL 

O desenho operacional do sistema de BRT Lapa-LIP com Extensão Pituba, segue o conceito inovador de serviço 
tronco- alimentado introduzido inicialmente em Curitiba e amplamente difundido em outros sistemas de BRT ao 
redor do mundo (ver Figura abaixo). 

 

             

Figura. Esquema operacional de um sistema Tronco-Alimentado (BRT) 

Fonte: LOGIT / MANUAL DO BRT 

LINHAS TRONCAIS 

O serviço troncal opera com veículos de alta capacidade, exclusivamente, em corredores segregados com faixas de 

ultrapassagem nas estações que possibilitam a operação simultânea de serviços expressos e paradores, para o atendimento da 

demanda de forma mais eficiente. É um serviço que passa por todo o corredor e liga a estação da Lapa até a integração com o 

metrô e à Pituba, e da estação do metrô até o terminal da França, no centro da cidade. Com esse arranjo, o sistema quando 

completo no percurso Lapa/Iguatemi/Pituba, possibilita as seguintes linhas: 
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 LAPA-IGUATEMI (INTEGRAÇÃO COM O METRÔ) (quando implantado o Trecho 2) 

 IGUATEMI-PITUBA (quando da implantação da ligação à Pituba) 

 PITUBA-LAPA (quando da implantação da ligação à Pituba) 

 LAPA-PITUBA (quando da implantação da ligação à Pituba) 

 PITUBA-IGUATEMI (quando da implantação da ligação à Pituba) 

 IGUATEMI-LAPA (quando implantado o Trecho 2) 

 IGUATEMI-TERMINAL DA FRANÇA (previsão futura de expansão) 

 TERMINAL DA FRANÇA – IGUATEMI (previsão futura de expansão) 

 

CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS TRONCAIS 

 Ônibus de alta capacidade, 23m, articulados, com portas à esquerda; 

 Operação em corredores segregados de 3,50m, com ultrapassagem nas estações; 

 Embarque/Desembarque, em nível, pelo lado esquerdo do veículo; 

 Estações fechadas com cobrança e controle externo ao veículo; 

 Serviços expressos e paradores. 

 

 

Figura. Serviço Troncal - Expresso e Parador – Esquema Operacional 

Fonte: LOGIT / MANUAL DO BRT 

LINHAS ALIMENTADORAS 

Dentro do contexto de mobilidade urbana é imprescindível que qualquer sistema de transporte coletivo se integre 

com os demais modais de forma a constituir uma rede multimodal de transportes. 

A integração modal depende de uma política tarifária integrada bem como de dispositivos que permitam ao usuário 

uma transferência rápida, confortável e segura. Além disso, a racionalização das linhas de ônibus vigentes se torna 

fundamental para garantir o desempenho e a provisão de todos os benefícios esperados com o novo sistema. 

O serviço alimentador opera exclusivamente em vias locais com veículos de baixa e média capacidades (ônibus 

padrão de 8 a 12 m) e tem um papel fundamental ao conferir capilaridade ao sistema, ampliando sua área de cobertura 

e promovendo maior acessibilidade aos usuários.  

As estações de transferência e os terminais são os pontos onde ocorrem as integrações intermodais no sistema de 

BRT. A integração tarifária por sua vez é facilitada pelo sistema de bilhetagem eletrônica. As linhas que operam 
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com integração tarifária e funcional com o BRT têm paradas lindeiras ao sistema, ao longo das vias, bem como em 

um espaço destinado exclusivamente para a integração de maior conforto para o usuário, sob os elevados.  

Além da integração com o transporte público da cidade, as estações também preveem espaço para que transporte 

privado tenha acesso direto ao sistema, nos retornos que são criados embaixo dos elevados do BRT. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS ALIMENTADORAS 

 Ônibus padrão ou Minibus; 

 Operação em tráfego misto, com integração física e tarifária com o BRT; 

 Embarque/Desembarque pelo lado direito do veículo; 

 Cobrança a bordo no veículo; 

 Desempenham a função de serviços locais e atendimento a população lindeira ao corredor de BRT, 

conferindo assim maior capilaridade ao sistema. 

 

Figura. Serviço Alimentador – Esquema Operacional 

Fonte: LOGIT / MANUAL DO BRT 

 

LINHAS COMPLEMENTARES - EXPANDIDAS 

O serviço complementar ou expandido) opera com ônibus de média e alta capacidades com portas em ambos os 

lados do veículo, o que permite uma operação mista tanto dentro como fora do corredor do BRT. Tem a finalidade 

de aumentar ainda mais a abrangência da cobertura do sistema, bem como reduzir a necessidade de transferência 

para as linhas troncais, evitando grande movimentação de passageiros em pontos indesejados; e quando necessário 

promove a transferência dentro da própria estação do BRT (maior conforto, segurança e rapidez)  
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CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS COMPLEMENTARES 

 Ônibus convencionais ou articulados com portas em ambos os lados para operação dentro e fora do 

corredor; 

 Operação mista, no corredor segregado e no tráfego misto; 

 Embarque/Desembarque por ambos os lados; 

 Cobrança no veículo. 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS  

As especificações dos veículos são condicionadas pela característica de operação de cada tipo de serviço do BRT e 

pela demanda estimada para cada linha. Para o sistema do BRT LAPA-LIP foi projetado o uso de ônibus articulados 

de piso baixo, com 23m de comprimento e capacidade para 170 pessoas. 

 

 

Figura. Especificação dos veículos por tipo de serviço do sistema BRT 

DIMENSIONAMENTO  

DESENHO OPERACIONAL DAS LINHAS 

Frequência 

A determinação das frequências de viagens nos diferentes períodos típicos do dia passa pela definição da frota de 

veículos necessários para o funcionamento e desenvolvimento dos respectivos diagramas de marcha. 
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Nos estudos de desenho da oferta de um corredor, assume-se como condição que a ocupação crítica média não 

exceda a capacidade do projeto. Na prática, este procedimento representa a determinação do intervalo entre veículos 

sucessivos, respeitando o limite máximo e mínimo do intervalo. 

Esta verificação é feita por meio da relação crítica entre a ocupação e a capacidade de projeto do veículo. Se esta 

relação for maior que 1 (>1), a linha está subdimensionada, portanto necessitando de mais veículos. Caso contrário 

(<1), há um excesso de oferta. 

A ocupação crítica é obtida diretamente do processo de alocação da demanda.  

As frequências são calculadas para os diferentes períodos do dia considerando dias úteis e fins de semana. As 

variações típicas da demanda são estabelecidas a partir de pesquisa de campo sobre linhas existentes nos corredores 

e áreas de influência do projeto.  

Frota 

Para operar um corredor de BRT, exige-se que na situação de solicitação máxima (períodos de pico) o número de 

veículos disponíveis (frota efetiva) seja o suficiente para garantir o intervalo calculado para o respectivo nível de 

serviço. 

Além disso, deve haver um número extra de veículos (frota de reserva) para corrigir eventuais deficiências 

detectadas no funcionamento (avaria, acidente, etc.) e para permitir a rotação de veículos em escala para a 

manutenção preventiva. A frota de reserva é normalmente de 5% da frota operacional. 

 

DIMENSIONAMENTO DAS ESTAÇÕES  

Nas estações, são dimensionados três elementos operacionais, sendo estes: 

 Os pontos de parada; 

 A plataforma de embarque e 

 Os acessos da estação. 

A capacidade de um ponto de ônibus pode ser definida como o número máximo de ônibus por unidade de tempo 

que pode entrar na área de parada. No entanto, esta capacidade não é meramente o intervalo médio entre ônibus 

quando há uma fila tentando entrar na estação. 

O número máximo de ônibus que podem entrar na estação está vinculado ao tempo durante o qual a área de parada 

é ocupada pela transferência de passageiros. 

Em termos gerais pode-se considerar que a capacidade prática de uma estação com um ponto de parada está entre 

30 e 60 ônibus/h, dependendo da quantidade de passageiros que sobem e descem. Para frequências maiores é 

necessário acrescentar o número de pontos de parada representados por módulos para o caso de BRT.  

Capacidade em vias exclusivas e estações fechadas com área pré-paga, levam a menores tempos de percurso e 

menores frotas. No entanto, esses sistemas apresentam outros custos operacionais relevantes, que devem ser 

considerados: 

 Estações e terminais; 

 Bilhetagem eletrônica; 
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 Centro de Controle Operacional (CCO); 

 Sistema de Informações ao Usuário (SIU); 

 Manutenção de terminais, onde se garante um bom nível de serviço ao longo de todo o período de 

concessão. 

 Os custos de construção das estações e terminais de BRT são, em princípio, do poder público, mas 

sua operação e manutenção podem ficar sob a responsabilidade dos operadores. 

As melhores práticas de implantação de Sistemas BRT no mundo indicam que as estações devem e devem ser 

fechadas, com instalação de catracas na entrada, apresentando locais para compra/recarga de bilhetes, com área paga 

de boas dimensões e portas automáticas, que devem ser operadas pelo condutor do ônibus, por sistema 

infravermelho, após a parada e correto posicionamento do ônibus na plataforma. 

Para se garantir um bom nível de manutenção e de serviço de operação aos usuários nas estações e terminais, deve-

se considerar a possibilidade de envolver a iniciativa privada nesse trabalho. 

Define-se que a operação das estações e terminais vai ficar a cargo dos operadores do sistema de transporte, que 

assim utilizariam como bilheteiros ou agentes de apoio operacional, os cobradores que não seriam mais necessários 

para a operação dos veículos dos serviços troncais. 

O plano operacional será definido, com os operadores de acordo com o conceito proposto, conforme 

previsto no processo de licitação para concessão do sistema de transporte público de Salvador, ora em 

curso, considerando-se a operação nas seguintes características, a depender do trecho e da etapa de 

implantação: 

 Via exclusiva de ônibus 

 Faixa exclusiva de ônibus 

 Faixa preferencial de ônibus 

 Via compartilhada 

Após a implantação da primeira etapa, Trecho 1, o corredor poderá ser operado com ônibus com portas 

dos dois lados pois circularão tanto em corredor segregado quanto em tráfego misto, podendo operar nas 

seguintes linhas: 

 

LINHA/TRECHO
Iguatemi ‐ Pq. da 

Cidade

Pq. da Cidade ‐ 

Lucaia

Lucaia ‐ Dique      

(Av. Vasco da 

Gama)

Ligação Vasco da 

Gama ‐ Estação da 

Lapa

Parque da Cidade ‐ 

Pituba

Lapa ‐ Iguatemi Segregado Misto  Segregado * Misto ―

Iguatemi ‐ Lapa Segregado Misto  Segregado * Misto ―

Iguatemi ‐ Pituba Segregado ― ― ― Misto

Pituba ‐ Iguatemi Segregado ― ― ― Misto

Pituba ‐ Lapa ― Misto ** Segregado * Misto Misto

Lapa ‐ Pituba ― Misto ** Segregado * Misto Misto

 TRECHO 1 EXECUTADO

OBS:
* = Trecho segregado existente
** = A l igação da Av. ACM com a AV. Juracy Magalhães  Jr. é segregada (viaduto)
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Após a implantação da segunda etapa, Trecho 1 + Trecho 2, o corredor poderá ser operado com ônibus 

com portas do lado esquerdo (articulado) e com porta dos dois lados (articulado ou não), podendo operar 

nas seguintes linhas: 

 
 

Após a implantação do Trecho 1 + Trecho 2 + Trecho 3, o corredor poderá ser operado com ônibus com 

portas do lado esquerdo (articulado) e com porta dos dois lados (articulado ou não), podendo operar nas 

seguintes linhas do Corredor Lapa-LIP-Pituba: 

 
 
Além das linhas previstas exclusivamente no Corredor Lapa-LIP-Pituba, outras linhas poderão ser 
operadas com origem e destino em outros pontos fora do Corredor. 
 

11. VIABILIDADE	TÉCNICA‐ECONÔMICA	
O projeto do Corredor Lapa –LIP está concebido de acordo com a RIT – Rede Integrada de Transporte 

de Salvador seguindo, portanto, as determinações e orientações da legislação, PDDU – Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador. 

A RIT é um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Salvador que prevê um conjunto de 

corredores com tratamento preferencial e/ou exclusivo para circulação dos ônibus, integrado com os 

outros modais de transporte coletivo. Está considerado nesses corredores exclusivos o sistema BRT, nos 

principais eixos de transporte da cidade, de forma a racionalizar a oferta de serviços pela concentração 

de demanda e que esteja integrado a outros modais como o Metrô, outras linhas de ônibus, ciclistas, 

automóveis e pedestres. 

LINHA/TRECHO
Iguatemi ‐ Pq. da 

Cidade

Pq. da Cidade ‐ 

Lucaia

Lucaia ‐ Dique      

(Av. Vasco da 

Gama)

Ligação Vasco da 

Gama ‐ Estação da 

Lapa

Parque da Cidade ‐ 

Pituba

Lapa ‐ Iguatemi Segregado Segregado Segregado  Segregado ―

Iguatemi ‐ Lapa Segregado Segregado Segregado  Segregado ―

Iguatemi ‐ Pituba Segregado ― ― ― Misto

Pituba ‐ Iguatemi Segregado ― ― ― Misto

Pituba ‐ Lapa ― Segregado Segregado Segregado Misto

Lapa ‐ Pituba ― Segregado Segregado Segregado Misto

 TRECHO 1 + TRECHO 2  EXECUTADO

LINHA/TRECHO
Iguatemi ‐ Pq. da 

Cidade

Pq. da Cidade ‐ 

Lucaia

Lucaia ‐ Dique      

(Av. Vasco da 

Gama)

Ligação Vasco da 

Gama ‐ Estação da 

Lapa

Parque da Cidade ‐ 

Pituba

Lapa ‐ Iguatemi Segregado Segregado Segregado  Segregado ―

Iguatemi ‐ Lapa Segregado Segregado Segregado  Segregado ―

Iguatemi ‐ Pituba Segregado ― ― ― Segregado

Pituba ‐ Iguatemi Segregado ― ― ― Segregado

Pituba ‐ Lapa ― Segregado Segregado Segregado Segregado

Lapa ‐ Pituba ― Segregado Segregado Segregado Segregado

 TRECHO 1 + TRECHO 2 + TRECHO 3  EXECUTADO
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O Corredor Lapa – LIP está considerado na RIT como corredor de média a alta capacidade, previsto 

para implantação de BRT como parte de uma rede que além desse trecho, tem a ligação da ACM com a 

Pituba, a ligação do Iguatemi com o Acesso Norte e a Cidade Baixa, a extensão do Iguatemi para a Av. 

Tancredo Neves e a Ligação do Iguatemi com o Aeroporto através da Av. Paralela. 

             

Posteriormente à concepção da RIT, a ligação Iguatemi – Aeroporto foi incluída na expansão do Metrô 

com a criação da Linha 2, permanecendo os demais trechos do BRT. 

Da mesma forma o PDDU prevê para o Corredor Lapa – LIP a implantação de corredor de transporte de 

média capacidade sobre pneus. 

           

RIT – Rede Integrada de Transporte 

Corredor Lapa – LIP 

BRT 
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Assim, conforme descrito anteriormente, a definição do Corredor Lapa – LIP para implantação do 
sistema BRT, além dos estudos realizados neste anteprojeto, foi subsidiada pelos estudos anteriores que 
suportaram a elaboração do PDDU, da RIT e do PLANMOB. 

        PLANMOB – Rede estrutural do Tansporte Coletivo do Município de Salvador 

      
Os estudos de demanda indicam para esse corredor, um transporte coletivo com capacidade equivalente 

à de um BRT ou VLT (similares), podendo chegar a pouco mais de 30.000 passageiros por hora. 

O BRT funciona em via segregada, exclusiva, garante o embarque e desembarque em nível na 

plataforma, apresenta velocidade comercial elevada, permite o pagamento antecipado de tarifa e o 

fornecimento de informações ao usuário através de central de controle operacional. 

O VLT é um transporte sobre trilhos de média capacidade que oferece as mesmas facilidades do sistema 

BRT, porém com maiores restrições à implantação a depender das condições topográficas e de traçado. 

De forma geral os seguintes aspectos podem ser considerados na análise de comparação entre os diversos 
modais, incluindo BRT e VLT. 

Capacidade: 

As capacidades geralmente adotadas como definitivas na literatura sobre transporte urbano são 

constantemente modificadas com base nas experiências e inovações que vêm transformando os sistemas 

de ônibus em alternativas viáveis para grandes demandas, antes suportáveis apenas por sistemas sobre 

trilhos. 
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A experiência tem demonstrado ainda que os sistemas de VLT operados em via urbana não conseguem 

atingir a performance necessária para atendimento de grandes demandas, devido a sua rigidez 

operacional. 

       

Flexibilidade: 

A rápida e constante evolução do tecido urbano nas capitais brasileiras requer dos sistemas de transporte 

implantados flexibilidade muito maior que aquela demandada por cidades maduras como as dos países 

desenvolvidos. Novas linhas de transporte, a implantação de novos aglomerados habitacionais, 

indústrias e polos de serviços, impõem aumento acelerado da demanda de mobilidade que necessitam 

ser atendidas com ajustes rápidos. O transporte público precisa ser tão ágil quanto o particular, sob pena 

de sucumbir à migração de usuários de um sistema para o outro. 

Por exemplo, quando da realização de eventos como shows e festas populares, o transporte precisa ter a 

capacidade de esvaziar os locais rapidamente. O BRT adapta-se bem a essas situações já que a frota 

disponível da cidade pode ser temporariamente deslocada para aumentar a capacidade concentrada nos 

locais necessários, conectando os polos geradores de demanda com as estações e terminais intermodais 

de transporte.  

Custo e Prazo: 

Os prazos de execução para a construção de um eixo de BRT no Brasil são da ordem de 24 a 36 meses. 

Os projetos contam, ainda, com o financiamento público das obras de estações e pistas exclusivas com 

recursos internacionais, BNDES, Caixa Econômica, etc.. Os prazos para a execução de trechos de metrô 

e VLT usualmente são bem superiores, devido à escala das obras, as dificuldades com imprevistos e os 

fluxos de financiamento.  

Os custos comumente adotados em orçamentos preliminares para a implantação de VLT são superiores 

ao do BRT.  

Velocidade e Tempo de Acesso: 

Normalmente, os passageiros só percebem o tempo relacionado à velocidade máxima atingida pelo 

veículo. Entretanto, ao considerarmos os vários passos envolvidos, verificamos que os tempos totais de 

deslocamento são muito diferentes dessa percepção ilusória. A tabela a seguir simula tempos reais. 
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Conforto: 

O nível de conforto para o passageiro é determinado por um conjunto de fatores independentes, entre 

eles o contato e a convivência com a paisagem do percurso e sua relação com a cidade: 

a) A qualidade do veículo em termos de aceleração e frenagem, acessibilidade e temperatura ambiental. 

b) A qualidade das estações, também em termos de acessibilidade e temperatura ambiental. 

c) A qualidade do acesso às estações em termos de segurança, faixas seguras para a travessia de vias, 

calçadas e paisagismo decentes e proteção, onde possível de sol e chuva. 

d) A qualidade operacional – ou seja, o número de passageiros por metro quadrado. 

Desse conjunto, somente a qualidade do veículo ‘metrô’ tende a ser superior ao veículo ‘BRT’ – os 

outros dependem inteiramente de projetos complementares. 

Há sistemas sobre trilhos em que o acesso às estações (ou entre linhas da mesma estação) é péssimo, e 

há sistemas de BRT onde o projeto foi acompanhado por melhorias nas calçadas e a implantação de 

parques e ciclovias. Um metrô/VLT com 8 passageiros por metro quadrado – como acontece em vários 

metrôs mundo afora – não oferecem um bom nível de conforto. É preferível um BRT com 6 passageiros 

por metro quadrado. 

É importante frisar a diferença fundamental entre a superlotação de plataformas ou calçadas nos sistemas 

‘abertos‘ e servidas por muitas linhas convencionais, em relação às faixas exclusivas e ao nível de 

conforto oferecido pelas estações de BRT, onde o passageiro embarca no primeiro veículo. 

O tempo médio de espera do passageiro é metade do intervalo entre ônibus. Se 10 linhas convencionais 

com intervalos de 10 minutos são racionalizadas em uma linha de BRT com intervalo de 1 minuto, para 

a mesma demanda de passageiros embarcando por hora, o número médio de passageiros esperando é 

reduzido a 10%. No pico da tarde, as filas nos centros urbanos desaparecem. 

Área de influência dos sistemas em termos de captação de demanda potencial: 

A área de captação de um sistema é uma função do tempo necessário para alcançar o local de embarque, 

da qualidade deste acesso (conforto e segurança) e do tempo de espera previsto. Pesquisas em diversos 

países comprovam que para sistemas com frequências altas (2 a 4 minutos) e estações seguras e 

METRÔ BRT VLT ÔNIBUS

Distância 500 250 250 200

Tempo 7,5 3,9 3,9 3,0

Distância 200   
Tempo 3,0   
Pagamento 0,1 0,1 0,1 0,1

Velocidade 40 km/h 27,5 km/h 20,0 km/h 17,0 km/h

Tempo 15,0 22,0 30,0 35,3

Distância 200   
Tempo 3,0   

TEMPO TOTAL 28,5 25,9 33,9 38,3

Nota: Distâncias em metros / Tempo em minutos para 4 km/h (pessoa caminhando)

DESLOCAMENTOS

Acesso à estação

Acesso à plataforma

Viagem (10km)

Acesso à rua

Tempo	Gasto	em	Deslocamento
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confortáveis, o passageiro médio caminha cerca de 10 a 12 minutos, ou seja, em torno de 800 m para 

sistemas sobre trilhos. 

A distância média entre as estações de sistemas de BRT tende a ser menor – entre 500 e 600 metros – 

que a dos sistemas de sobre trilhos. No Brasil, costuma-se considerar uma cobertura espacial de 500 

metros como área de captação. Para as linhas convencionais de ônibus, esta distância tende a ser bem 

menor, em torno de 300 a 400 metros. 

Em relação à captação de demanda potencial, é importante separar dois tipos de demanda: 

a) A demanda reprimida, ou seja, o passageiro que não utiliza o transporte público porque o sistema não 

oferece um meio de realizar seu trajeto. 

Sistemas integrados, operando em rede, obviamente oferecem muito mais opções integradas, sejam de 

ônibus ou metrô/VLT. Uma rede integrada normalmente captura demandas reprimidas de até 20%. 

b) A demanda potencial, ou seja, aquela que poderia ser transferida do veículo particular para o 

transporte público. 

Há evidências mundiais que a introdução de um sistema de transporte de grande capacidade, com tarifa 

acessível, conforto e principalmente um menor tempo de viagem, pode atrair passageiros de carro, como 

tem se constatado nas cidades que implantaram redes mais eficientes de transporte público. 

Estruturação Urbana: 

Tanto os sistemas de sobre trilhos quanto as linhas de BRT têm sido usados para incentivar o crescimento 

urbano planejado. 

O transporte, complementado com outras ações do poder público combinadas com iniciativas privadas 

(uso do solo, programas habitacionais, centros de serviços, etc.), tem sido largamente utilizado para 

induzir o desenvolvimento de novas áreas urbanas. 

Entre os exemplos de expansão urbana a partir de implantação de metrô pode-se citar Londres e Nova 

York. Já em Recife, por exemplo, verifica-se que a simples implantação da Linha 1 do metrô não foi 

suficiente para desenvolver aquele setor da cidade. 

Já Curitiba é conhecida como modelo no uso de BRT para estruturar o crescimento da cidade 

estimulando a ocupação dos setores estruturais e a renovação urbana da antiga rodovia BR 116, agora 

Linha Verde. 

É importante considerar a capacidade do transporte público de induzir o desenvolvimento de novas áreas 

urbanas. 

Novos trechos de sistemas de metrô/VLT previstos para o futuro também poderiam ser operados por 

BRT, mesmo que temporariamente, para consolidar demandas e projetos de ocupação de novas áreas. 

Inserção Urbana: 

A inserção de um sistema de VLT – por menor que seja – requer a construção de um pátio de manobras 

e oficinas numa das extremidades.  Via de regra são grandes áreas, muradas e sem vida, zonas isoladas 

e de acesso difícil que propiciam uma situação similar às áreas em torno dos antigos pátios dos trens. 
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11.1.  Análise Comparativa BRT x VLT 

Tendo em conta os aspectos técnicos e econômicos apresentados anteriormente de forma geral, foi feita 

uma análise comparativa entre os sistemas BRT e VLT para o Corredor Lapa – LIP, conforme descrito 

a seguir. 

Capacidade: 

 O BRT tem uma maior capacidade de operação, podendo chegar a mais de 35.000 passageiros 

por hora, compatível com a demanda prevista para o tempo de projeto; 
 Apesar do VLT ser maior que um ônibus, capaz de transportar mais de 400 passageiros em uma 

única viagem, o BRT pode levar vantagem pela versatilidade na hora da frenagem e 
ultrapassagem.  

 Com os controles hoje disponíveis, é possível operar um corredor de ônibus com maior 
frequência, colocando veículos de 20 em 20 segundos. Com o VLT isso já não é possível pois o 
tempo de frenagem é maior. Para arrancar, o VLT precisa de cerca de 3 minutos. 
 

Traçado: 

 O BRT tem vantagens, pois o traçado apresenta pontos de curva com raio pequeno (Ex. 
interseção da Av. Vasco da Gama com a Rua Lucaia) que implicariam em outras soluções para 
implantação do VLT; 

 O VLT requer rampas de menor inclinação o que implica em maiores extensões de elevados; 
 

Flexibilidade, Integração, Expansão 

 O BRT adapta-se mais facilmente a situações extraordinárias em que é necessário efetuar ajustes 

(temporários ou não) na frota; 

 Considerando a mesma localização das estações ambos os sistemas têm possibilidades similares 

de integração com outros modais. O VLT, em geral, pode ter vantagem na integração com o 

Metrô pesado e o BRT pode levar vantagem na integração com outros modais sobre pneus, em 

função da maior frequência na operação; 

 A infraestrutura projetada permite a implantação de linhas expandidas fora do corredor 

exclusivo, para maior captação, e isso só é possível com o BRT; 

 A expansão do sistema, conforme previsto na RIT, é mais apropriada com o sistema BRT, em 

termos de custo, intervenção urbana, prazo e facilidade de construção. 

 

Custo e Prazo:  

 A implantação de um sistema BRT tem menor custo e demanda menor prazo; 

 O custo total da obra de implantação do VLT, considerando o mesmo traçado e concepção, com 
interseções em níveis diferentes (as mesmas soluções do sistema viário propostas no anteprojeto), 
implica em maior custo de implantação (custo maior da via permanente e elevados mais longos) 
e consumiria mais tempo de obra; 
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 O custo anual de operação e manutenção do VLT é inferior ao do BRT, entretanto se 
considerarmos um período de até 30 anos, o custo total de implantação mais operação e 
manutenção é equivalente ou superior para o VLT; 
 

Velocidade e Tempo de Acesso: 

 Considerando a mesma distribuição das estações os tempos de acesso e saída são similares para 

os dois sistemas, entretanto o BRT tende a ter um tempo de deslocamento menor pois pode 

desenvolver uma velocidade média maior. 

 

Impacto Ambiental – Inserção Urbana: 

 O espaço ocupado por um VLT e por um BRT é o mesmo em termos der largura de via. O 
impacto ambiental pode apresentar vantagens para ambos os sistemas a depender das 
características do local e do projeto. Em relação ao aspecto de emissão de poluentes, em geral o 
VLT leva vantagem. 

 A adoção de um sistema de VLT para o Trecho Lapa–LIP seria mais impactante, pois seria 

necessário manter segregação total ou parcial da linha em relação a outros veículos ou pedestres. 

O ‘efeito de corte’ no tecido urbano seria altamente prejudicial para a área de implantação da 

linha. 

 Já os corredores de BRT são melhor inseridos na malha viária, com impactos menores mantendo 

o ambiente urbano, facilitando a convivência natural e harmoniosa entre a cidade e seus 

habitantes. 

 

11.2. Conclusão 

Tendo em consideração os estudos anteriores tanto do PDDU, RIT, quanto do PLANMOB, o Corredor 

Lapa-LIP foi definido como o mais indicado para a implantação de um sistema de transporte coletivo de 

média a alta capacidade, como parte de uma rede mais ampla que integrará diversos modais com ampla 

abrangência na cidade. A implantação de um sistema de transporte de média ou alta capacidade neste 

corredor, implica em adotar soluções viárias complementares que estão incorporadas no projeto e 

proporcionarão importantes melhorias no tráfego de veículos num corredor altamente carregado e com 

graves problemas de trânsito.  

Os estudos de demanda apontaram para um sistema de transporte com capacidade compatível com VLT 

ou BRT, entretanto as características físicas e ambientais do corredor e a análise dos aspectos técnicos e 

econômicos referidos anteriormente, conduziram à definição do sistema BRT como o mais apropriado, 

a alternativa mais vantajosa para o projeto, com emprego de tecnologia 100% nacional. 

Conforme consta nos estudos do PDDU e da RIT, a implantação de corredores progressivos de 

transporte, seja em caráter exclusivo, preferencial ou misto, e nesse aspecto, a implantação do sistema 

BRT permite maior flexibilidade para atingir maiores coberturas em menor prazo e com menor custo 

pois permite a implantação progressiva e a operação com linhas expandidas ou linhas em faixas 

preferenciais que integradas às faixas segregadas compõem a rede de transporte. 
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11. LEVANTAMENTO	TOPOGRÁFICO	E	CADASTRAL	

Para a elaboração do anteprojeto foram utilizados os seguintes levantamentos topográficos: 

 Topografia do SICAR, com curvas de nível de metro a metro, utilizada para o reconhecimento 

da área como um todo, verificação de bacias e contribuições para drenagem e interferências da 

área do projeto com as áreas adjacentes; 

 Levantamento aerofotogramétrico com utilização de Vant e elaboração de ortomosaico 

georreferenciado rm alta resolução, nuvem de pontos tridimensionais, modelo digital de terreno 

e modelo digital da superfície das vias. 

 Levantamento complementar em pontos específicos, com pontos cotados. 

Foi realizada pesquisa junto às empresas concessionárias e operadoras, para identificação das principais 

interferências que ocorrem na área de implantação do projeto, tais como coletores de esgoto, tubulações 

de água, galerias de drenagem, dutos de gás e cabos de energia, telecomunicação e dados. Levantamentos 

complementares de árvores e outras possíveis interferências foram realizados no âmbito do estudo de 

impacto ambiental. 

Os levantamentos topográficos utilizados e o cadastro de interferências são apresentados nos desenhos 

do anteprojeto. 

 

12. DESCRIÇÃO	DAS	INTERVENÇÕES	PROPOSTAS	

 

TRECHO 3 

O Trecho 3 tem cerca de 1.490 m de extensão, desde o final do Trecho 1 (final/início dos elevados 
direcionais) até o Posto Namorado. Será implantada faixa exclusiva para o BRT, solução que dará 
continuidade ao modo operacional, tanto da Av. ACM partindo da região do Iguatemi, quanto da Av. 
Juracy Magalhães Jr.  

As faixas do BRT serão construídas com pavimento rígido (concreto de cimento Portland) e as demais 

faixas correspondentes à requalificação das vias existentes, áreas de eventual ampliação de vias 

existentes ou criação de novos trechos de vias, serão executadas com pavimento asfáltico. Os retornos 

serão em nível, quando necessário semaforizados. A urbanização prevista refere-se à recuperação e 

regularização de passeios e meios fios e das áreas remanescentes no canteiro central com paisagismo. O 

paisagismo deverá ser desenvolvido no projeto básico utilizando prioritariamente árvores de pequeno e 

médio porte, grama e espécies ornamentais. 
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Imagem da concepção geral do Trecho 3       
 

As estações serão apoiadas e o acesso de pedestres será feito em travessia semaforizada e passarelas nas 

faixas de tráfego normal e nas faixas do BRT. Os semáforos das travessias de pedestres serão 

coordenados com os semáforos dos retornos em nível, com tempos de atravessamento compatibilizados 

com o fluxo de veículos. 

As passarelas existentes, atualmente em funcionamento para travessia de pedestres de uma margem à 

outra do corredor, serão adaptadas ou reformuladas de forma possibilitar também o acesso às estações 

(Estação Parque da Cidade e Estação Pituba). A Estação Itaigara será acessada apenas por travessia 

semaforizada.  

As estações serão apoiadas no terreno. No caso das estações acessadas por passarela, será implantado 

um mezanino para acesso ao nível das plataformas por escada rolante e elevador. Serão construídas com 

estrutura em concreto e/ou metálica, plataforma vedada, elemento de proteção para impedir acesso 

indevido de passageiros clandestinos, portas automáticas, sistema de bilhetagem, instalações sanitárias 

e de abastecimento de água, energia elétrica, CFTV e obedecer às seguintes dimensões: 

 
 

SENTIDO     

ORLA

SENTIDO 

ITAIGARA

SENTIDO       

ORLA

SENTIDO 

ITAIGARA

Parque da Cidade Unidirecional 100 4,25 2 2 212,50 212,50

Itaigara Unidirecional 100 4,25 2 2 212,50 212,50

Pituba Bidirecional 150 4,25 2 4 212,50 425,00

ESTAÇÃO TIPO

COMPRIMENTO 

TOTAL    

PLATAFORMAS (m)

LARGURA     

(m)

Nº DE PARADAS ÁREA DE PLATAFORMA
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A construção de trechos de vias novas e recuperação de vias existentes inclui a recuperação e 
complementação da drenagem superficial (microdrenagem). 
 
As áreas correspondentes aos canteiros central e laterais serão tratadas com paisagismo. Serão 

implantadas ciclofaixas/ciclovia nas vias marginais e, se possível, alguns equipamentos urbanos, de 

forma a permitir a utilização da área como local de convivência e lazer. O paisagismo deverá ser 

desenvolvido no projeto básico utilizando prioritariamente árvores de pequeno e médio porte, grama e 

espécies ornamentais.  

14. TECNOLOGIAS	ADMISSÍVEIS	E	ESPECIFICAÇÕES	MÌNIMAS	
Estão apresentadas, a seguir, as tecnologias admissíveis e as especificações mínimas que devem ser 

adotadas para os principais serviços previstos para implantação do Trecho 3: 

 

Vias em Superfície 

• Pavimento Rígido: 
― Sub-base e base em solo estabilizado granulometricamente, brita graduada, solo cimento ou 

outro material compatível com o dimensionamento; 
― Revestimento do pavimento em concreto simples com barra de transferência; 
― Segregação permeável para a via do BRT com elementos de concreto ou tachões apropriados; 
― Micro drenagem pluvial com elementos de concreto moldado “in loco” ou pré-moldado 

(sarjetas, caixas, descidas d’água, valetas) e tubulações de concreto, PVC ou PEAD. 
• Pavimento Flexível: 

― Sub-base e base em solo estabilizado granulometricamente,  
― Base em brita graduada, solo cimento; 
― Revestimento do pavimento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ; 
― Segregação permeável para a via do BRT com elementos de concreto ou tachões apropriados; 
― Micro drenagem pluvial com elementos de concreto moldado “in loco” ou pré-moldado 

(sarjetas, caixas, descidas d’água, valetas) e tubulações de concreto, PVC ou PEAD. 
• Requalificação de pavimento asfáltico: 

― Fresagem do pavimento existente para remoção de no mínimo 4 cm de espessura da camada 
de concreto asfáltico;  

― Reconstrução da camada removida com concreto asfáltico regularizado e compactado; 
― Remoção e reconstrução dos meios-fios onde necessário. 
― Recuperação e complementação dos elementos de drenagem superficial (sarjeta, caixas, 

valetas, descidas d’água), onde necessário. 
• Contenções: 

― Muro de arrimo em alvenaria de pedras argamassada ou elementos pré-moldados;  
― Muro de contenção em concreto armado; 
― Cortina de concreto armado atirantada. 
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Estações 

• Fundações: 
― Estaca cravada (metálica ou de concreto), estaca escavada, estaca raiz ou tubulão. Nas 

estações apoiadas a fundação pode ser direta desde que a capacidade de suporte do solo seja 
adequada. 

• Estrutura: 
― Concreto armado moldado “in loco”, pré-moldado ou estrutura metálica.  

• Piso: 
― Plataforma e áreas de circulação: granito flameado ou levigado (alto tráfego) 
― Banheiros, bilheteria, áreas administrativas: (piso cerâmico). 
― Escadas: granito levigado (alto tráfego). 
― Rampas de acesso: granito com tratamento antiderrapante.  

• Fechamento/divisórias: 
― Divisões internas: alvenaria de blocos revestida com pintura látex acrílica; parede Termowall 

Styropainel Danica ou similar. 
― Esquadria fixa em vidro laminado. 
― Esquadria fixa em chapa perfurada sobre requadro em aço. 
― Brises com estrutura em ferro, com chapa galvanizada perfurada. 
― Guarda-corpo e corrimão em aço inox e vidro laminado (h = 1,0m). 
― Vedação lateral em chapas de aço galvanizado perfuradas para permitir ventilação ou solução 

similar – para as estações apoiadas. 
― Proteção externa lateral com gradil metálico industrializado Bekaert ou similar. 

• Portas e Janelas: 
― Porta de serralheria, estrutura em ferro com chapa galvanizada pintada. 
― Janelas em esquadrias de alumínio pintado, vidro laminado. 
― Porta automática de correr com acionamento por radar (sensor), em vidro laminado 10 mm 

com caixilho horizontal, ou similar - para as estações apoiadas. 
• Instalações: 

― Louças e metais DECA ou similar.  
― Luminárias de alumínio injetado com lâmpadas de LED. 
― Tubulações em PVC, embutidas, para água e esgoto. 
― Tubulações em aço galvanizado aparente pra instalações elétricas e telecomunicações. 
― Caixa d’água em polietileno, mínimo 310 litros. 

• Equipamentos/Sistemas: 
― Sistema de controle e segurança (SFTV ou similar) – câmeras, monitores, cabeamento, 

gravadores, no-breaks. 
― Sistema de comunicação e informação, visual e sonoro. 
― Sistemas de detecção, alarme e combate a incêndios. 
― Sistema de controle de acesso com catracas e leitores de cartão. 

OBS: serão instalados câmeras e sensores para monitoramento e controle das vias ao longo 
de todo o percurso do Trecho 3. 

• Forro: 
― Plataforma e áreas de circulação: painel autoportante DANICA, 10mm, em aço com 

isolamento EPS, ou similar. 
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― Bilheteria, sanitários e áreas administrativas: gesso. 
• Cobertura: 

― Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo. 
― Telha metálica calandrada com isolamento termo-acústico tipo sanduiche. 

Urbanização e Paisagismo 

• Ciclovia/ciclo-faixa: 
― Pavimento asfáltico com pintura específica.  
― Separador de ciclo-faixa com faixa de sinalização e tachões. Proteção lateral, quando 

necessário, com barreiras tipo New Jersey em concreto ou guard-rail metálico e gradil 
metálico. 

• Calçadas e Guias: 
― Guias com elementos de concreto pré-moldado, padrão DNIT, para delimitação de vias com 

circulação de veículos.  
― Guias com elementos de concreto pré-moldado, padrão econômico, para delimitação de vias 

onde não haja circulação de veículos.  
― Calçadas em concreto moldado “in loco”. 

• Sinalização Horizontal 
― Pintura a base de tinta acrílica refletiva, taxa ≥ 0,40 mm. 
― Taxa refletiva mono direcional e bidirecional. 
― Defensa metálica padrão DNIT. 

• Sinalização Vertical 
― Placa em chapa de aço, pintada com película refletiva grau técnico, com poste metálico ou 

de madeira, conforme recomendação do DENATRAN. 
― Pórtico em aço, com placas em aço pintado com película refletiva grau técnico conforme 

padrão DNIT. 
• Paisagismo 

― Grama tipo esmeralda. 
― Árvores e arbustos da flora local. 
― Mobiliário e equipamentos urbanos de forma a, em áreas adequadas para tal, oferecer espaços 

de lazer e convivência da população. 

Iluminação Pública e Iluminação Cênica 

• A iluminação pública deverá ser implantada ou adequada (quando possível o aproveitamento da 
existente), no mesmo padrão utilizado pela Prefeitura, com postes metálicos e lâmpadas Led. 
Deverá ser prevista iluminação pública ao longo de todas as vias e ao longo de toda a ciclovia e 
parque linear, utilizando, sempre que possível, a iluminação pública das vias. 

• A iluminação cênica deverá ser implantada especialmente nas estações e passarelas, com 
tecnologia LED, de forma a valorizar as estruturas harmonizadas com os ambientes onde estão 
implantadas. 

Nota: Tendo como base as tecnologias e especificações mínimas relacionadas acima, estas deverão 
ser compatibilizadas, sempre que possível, com as que serão utilizadas no Trecho 1 e no Trecho 2, 
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visando a padronização dos elementos construtivos, e redução dos custos de manutenção das 
edificações e estruturas. 

15. ANEXOS	
ANEXO 1 – Estudos de Mobilidade (Demandas e Tráfego) 

ANEXO 2 – Planta geral do empreendimento. 

 

 
 
 
 

 


