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Introdução 

A infraestrutura de transportes de uma cidade é essencial para o seu desenvolvimento. A 

ligação rápida e facilidade de locomoção entre as áreas estimulam o fluxo de pessoas, 

aquecendo assim a economia. O acesso às diferentes zonas deve ser simples, o usuário precisa 

entender de maneira fácil o funcionamento do sistema de transportes que, por sua vez, deve 

suprir à demanda necessária sem excessos na frota. 

O bom funcionamento do transporte público faz parte do direito do cidadão de ir e vir, porém 

seu planejamento é complexo. Deve-se considerar uma série de fatores, como os sociais e 

demográficos, para que se possa implementar uma rede de transportes eficiente. Isso se torna 

mais difícil à medida que a cidade cresce sem o planejamento necessário. O processo de 

verticalização e ocupação de áreas de preservação natural como aconteceu no Rio de Janeiro, 

não foram acompanhados de um redimensionamento da infraestrutura de transportes.  Dessa 

forma, tenta-se suprir a nova demanda com a criação de novas rotas de ônibus sem a precisa 

avaliação da verdadeira necessidade, resultando em transportes subutilizados em muitas 

ocasiões. 

Ao analisar as linhas de ônibus presentes na cidade do Rio de Janeiro, percebe-se claramente 

que o planejamento das mesmas não é adequado. São muitas as linhas que fazem o mesmo 

trajeto e as ruas estão constantemente sobrecarregadas com ônibus aquém de sua capacidade. 

Além do aumento do trânsito causado durante o dia todo, nos horários de pico há sobrelotação 

de certas linhas. O transtorno causado ao usuário é grande, fazendo com que os transportes 

públicos sejam constantemente criticados e com o mínimo de renda a população já tenda a 

evitar o uso desses transportes, optando pelo transporte particular e sobrecarregando ainda 

mais as ruas da cidade. 

O problema que teve como foco de análise o Rio de Janeiro, também se aplica ao país em 

geral. Tendo em vista o Brasil como um todo, pode-se notar que o número de passageiros que 

utilizam o transporte público vem decaindo ao longo dos anos conforme mostra o Gráfico 1. 

Isso se dá devido à ascensão econômica de uma grande fatia da sociedade, o que a possibilitou 

adquirir um veículo particular. Soma-se a isso o desconforto de muitas vezes os ônibus 

estarem sobrecarregados e de constantemente não se saber quanto tempo demorarão.  
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Gráfico 1 – Evolução dos passageiros transportados por veículo por dia no sistema de 

ônibus urbano 

Fonte: Associação Nacional de Transportes Urbanos 

 

Ao observar o Gráfico 2, no entanto, tem-se um conflito, pois a diminuição do número de 

passageiros é acompanhada do aumento da frota de ônibus urbanos. Tal aumento tem como 

causa a grande demanda no horário de pico, porém a frota é utilizada não só nesse horário, 

como também na maior parte do dia.  

Gráfico 2 - Evolução do índice frota total de ônibus no sistema de ônibus urbano (em 

milhares) 

Fonte: Associação Nacional de Transportes Urbanos 
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No Gráfico 3, tem-se a relação do número de passageiros transportados por quilômetro com o 

passar do tempo. Dado que recentemente esse índice é tão baixo, é instintivo perceber que a 

grande maioria dessa frota não é utilizada em sua capacidade ideal, lotando as ruas de 

veículos vazios. 

 

 

Gráfico 3 - Evolução do índice de passageiros por quilômetro (IPK) no sistema de ônibus 

urbano  

Fonte: Associação Nacional de Transportes Urbanos 

 

 

Com os dados observados foi escolhida a zona sul do Rio de Janeiro como amostragem para 

análise mais detalhada. O que pode ser observado nos gráficos anteriores é evidente nas ruas 

da cidade. Constantemente são criadas novas linhas com frotas que circulam a maior parte do 

tempo com menos de sua capacidade. Isso sobrecarrega ruas e avenidas desnecessariamente, 

impondo ainda mais gastos com manutenção e combustível dos transportes. 

Dado a semelhança da rota de tantas linhas, pode-se associar cada uma delas a um único 

circuito que poderia substituí-las, facilitando dessa forma a administração das linhas e 

otimizando as rotas já existentes.  

A pesquisa teve em vista determinar quais seriam os novos circuitos ideais e a frota a ser 

instalada para atender à demanda em cada horário. O redimensionamento da frota poderia 

facilmente economizar recursos e melhorar o tráfego o urbano, resultando num trânsito menos 

intenso e melhores condições do transporte urbano para que futuramente possa atrair uma 

maior parte da população. 
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Objetivos  

A pesquisa foi feita com o intuito de redimensionar as linhas de ônibus, administrando o alto 

número de veículos de transporte público que são utilizados muito aquém de sua capacidade. 

Uma vez analisada a zona de estudos e com cálculos simples, pode-se fazer uma enorme 

economia realizando mudanças simples. 

Além do fator econômico, o bem estar da população também seria fortemente beneficiado, 

diminuindo o tempo diário gasto na locomoção urbana e ainda contribuindo para amenizar a 

poluição na cidade. 

O objetivo foi então criar um mapa otimizado das linhas de ônibus na zona sul da cidade, 

implantando novas linhas que substituam as muitas anteriores que passavam pelo mesmo 

trajeto e onde cada novo eixo tenha sua própria frota e possa ainda interligar-se com os outros 

meios de transporte público. 

O novo mapa visa diminuir os tempos de viagem e beneficiar os usuários do transporte 

público, possibilitando-os de facilmente realizar a integração entre trem, metrô ou ônibus. 

 

 

 
 

Figura 1 – Zona Sul do Rio de Janeiro 

Fonte: Google Maps 
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Metodologia  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para encontrar ferramentas de análise com o objetivo 

de definir o tamanho certo de uma frota de ônibus. O algoritmo mais eficiente foi selecionado 

para ser usado posteriormente. Procurou-se também um mapa das rotas de ônibus operantes 

na zona sul na cidade, para que o trabalho pudesse ser feito tendo este como base. A ideia 

seria substituir as zonas mais densas em quantidade de linhas por uma única linha. 

Em contato direto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi solicitado então o mapa das linhas 

de ônibus da cidade. No entanto, a prefeitura não possuía tal mapa e indicou o site da 

Fetranspor, encarregada pelos ônibus da cidade, para a consulta individual do trajeto de cada 

linha. 

A partir da observação da rota de todos os ônibus operantes na zona chamada Intersul (Zona 

Sul) foi possível montar o mapa mostrado na Figura 2 e determinar as zonas onde o algoritmo 

poderia ser aplicado. 

 
 

 

Figura 2 – Mapa das linhas de ônibus operantes na Zona Sul do Rio de Janeiro 

Fonte: Google Maps (Editada) 
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O mapa gerado possibilitou determinar as zonas mais densas que possuíam linhas de ônibus 

com caminhos semelhantes e então procurar quais seriam as novas rotas a serem 

estabelecidas. A partir de tal mapa, foram determinadas as rotas principais que substituiriam 

as muitas atualmente em circulação, como mostrado na Figura 3. Com as novas linhas nos 

eixos mais densos poder-se-iam instalar nos terminais, ônibus de menor capacidade operando 

para deslocamento local. Deste modo, o tráfego nas ruas seria aliviado por uma menor 

quantidade de veículos e de um tamanho inferior ao atual. 

 

 

 

Figura 3 – Mapa das novas linhas de ônibus propostas para a Zona Sul  

Fonte: Google Maps (Editada) 
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O objetivo da pesquisa foi minimizar o trânsito da cidade apenas redimensionando a frota já 

existente, logo foi feita ainda uma adaptação no caminho que é feito atualmente pelos ônibus, 

optando por uma rota de menor movimento e portanto equilibrando melhor a distribuição de 

veículos. A rota alterada foi na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, pois a Rua Jardim 

Botânico encontra-se constantemente com tráfego intenso, quando a Epitácio Pessoa costuma 

estar livre no sentido Gávea. 

Logo, as novas linhas criadas seriam: 

 

Linha 1   –   Gávea – Botafogo / Botafogo – Gávea (Via Jardim Botânico) 

Linha 2   –   Gávea – Central / Central – Gávea (Via Túnel Rebouças) 

Linha 3   –   Botafogo – Central / Central – Botafogo (Via Túnel St. Bárbara) 

Linha 4   –   Botafogo – Central / Central – Botafogo (Via Aterro do Flamengo)  

Linha 5   –   Gávea – Botafogo / Botafogo – Gávea (Via Ipanema) 

 

Uma vez estabelecidas as linhas a serem instaladas, foi preciso averiguar a real demanda de 

cada uma. Com a utilização do algoritmo escolhido, procurou-se redimensionar a frota com 

base na quantidade de passageiros que usam esse serviço. O planejamento das rotas pode ser 

feito com conhecimento de alguns dados básicos e das relações entre eles como mostrados na 

tabela abaixo:  

 

 

Tabela 1 – Atributos de serviço de transporte coletivo urbano 

 

Atributo Símbolo Unidade Descrição 

Frequência  F veículos/hora N.º de veículos que passam em 

determinado local durante um certo 

período de tempo 

Nº de veículos X veículos Nº de veículos em serviço 

simultaneamente 

Comprimento da 

Linha 

L km Distância entre os dois terminais da 

linha de transporte 

Tempo de Batimento Tb min Intervalo de tempo utilizado nos 

terminais de cada linha de modo a 

compensar possíveis atrasos e 

permitir descanso aos condutores. 

Tempo de Percurso Tp min Tempo necessário para efetuar um 

trajeto de um terminal ao outro, 

normalmente utilizando um tempo 

médio em função da velocidade 

comercial. Não conta com o tempo 

de batimento. 
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Tempo de Rotação Tr min Todo o tempo necessário para 

efetuar o trajeto de um terminal ao 

outro, regresso e tempo de 

batimento em cada um dos 

terminais. 

Intervalo entre 

Partidas  

Ti min Tempo entre duas partidas ou 

paradas consecutivas dos veículos 

de uma linha de transporte num 

determinado ponto. 

Vel. Comercial V Com. km/h Velocidade média que corresponde 

à consideração da existência de 

períodos de imobilização nas 

paradas/estações, arranque e 

desaceleração próximo às paradas 

e sempre que o tráfego imponha 

restrições (não conta com o tempo 

de batimento)  

Vel. Máxima V Max. km/h Velocidade limite superior a que 

um veículo pode circular de modo 

a garantir menores tempos de 

trajeto e reduzir as penalizações 

impostas pelas paradas e tráfego. 

Vel. Cruzeiro Vc km/h Velocidade normal que é utilizada 

na movimentação das unidades de 

transporte fora das zonas onde 

existe necessidade de efetuar 

paradas (não considera os 

arranques e abrandamentos nas 

paradas). 

Cap. Unidades 

Transporte  

Cx Nº de lugares Número de lugares oferecidos em 

cada veículo (sentados + em pé). 
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Atributo Símbolo Unidade Descrição 

Cap. Direcional da 

Linha ou Total 

Cd ou 

Ct 

Lugares/h.sentido 

ou lugares/h 

Número lugares oferecidos por 

hora e por sentido/Número lugares 

oferecidos por hora nos dois 

sentidos. 

 
Fonte: Gonçalo Correia (2012), Apontamentos da Disciplina de Planejamento de Transportes 

(Adaptada) 

 

 

Tempo de Percurso (Tp) 

 

 

 

 

Tempo de Rotação 

 

 

 

 

Intervalo entre Partidas / Paradas (Ti) 

 

 

 

 

Distância entre paradas (d) 

 

 

 

 

Frequência (F) 

 

 

 

 

Cap. Direcional da Linha 

 

                          Cd = F.Cx     

 

 

Cap. Direcional Total 

 

                          Ct = 2.F.Cx 

 

 

Prestações da Exploração (Pe - nº veículos.km) 

  

                         Pe = 2.X.L               

 

 

Tr = Tpida + Tpvolta + Tb1 + Tb2 
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Prestações Limites de Tráfego (Pt - nº lugares.km) 

 

                          Pt = 2.X.L.Cx 

 

 
Coeficiente de Utilização média (Cu) 

 

 

 

 

 

 

Os atributos acima analisados têm aplicação nos dados que foram coletados através da 

pesquisa de campo e poderão então determinar a frota ideal a ser aplicada.  

O horário de pico recebe uma quantidade de passageiros bastante superior aos outros horários, 

portanto foi preciso analisar as rotas em cada situação. Como a área de análise era bastante 

vasta, foram utilizados dois métodos para encontrar a demanda. O primeiro método foi o 

chamado “ride check”, nele coletam-se os dados de dentro do meio de transporte para obter a 

quantidade de usuários. Outro método utilizado foi o do “point check”, onde são observados a 

quantidade de passageiros que saem e entram no veículo nos pontos de maior movimento, 

além de uma estimativa do número de passageiros do lado de dentro. 

Para cada trecho foi escolhida uma linha para servir de amostragem. Tendo em vista a 

semelhança dos percursos, conclui-se que o número de passageiros em veículos da mesma 

rota deva ser similar.  

Os dados analisados encontram-se nas tabelas abaixo para cada trecho. 

 

 

Trecho 1:  Gávea – Botafogo (Via Jardim Botânico) 

Linhas operantes: 188, 170, 172, 173, 176, 186, 178, 409, 410, 416, 438, 439, 460, 524, 161, 

162, 573, 574, 583, 584, 2014, 316, 309 

 

Linha de amostragem: 410 (Gávea – Saens Pena)  

Trajeto observado até a estação do Metrô de Botafogo 

 

 

 

Tabela 2 – Resultado do “ride check” para a linha 410 no sentido Gávea – Botafogo 

 

Horário Número de passageiros dentro do ônibus por ponto 

Pico 29 34 45 48 46 56 66 63 62 67 74 80 78 52 

Não pico 3 5 13 17 14 26 27 23 20 15 17 20 16 8 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 
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Trecho 2:  Gávea – Central (Via Túnel Rebouças) 

Linhas operantes: 110, 111, 436, 439, 460, 461, 462, 440, 463, 441, 473, 476  

 

Linha de Amostragem: 461 (São Cristóvão – Ipanema) 

 

 

 

Tabela 3 – Resultado do “point check” para a linha 461 no sentido Ipanema – São 

Cristóvão 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

 

Trecho 3: Botafogo – Central (Via Túnel Santa Bárbara) 

Linhas operantes: 126, 155, 172, 173, 186, 426, 432, 435, 444, 445, 129, 420, 425, 483, 404 

 

Foi considerado que as linhas operantes no trecho 3 possuem demanda semelhante às do 

trecho 2, logo a pesquisa de campo feita para o trecho 2 pode ser usada para o cálculo da 

estimativa de passageiros do trecho 3.  

 

 

 

Trecho 4:  Botafogo – Central (Via Aterro)   

Linhas operantes: 107, 119, 121, 123, 125, 127, 128, 132, 136, 154, 157, 158, 170, 176, 177, 

410, 413, 415, 433, 434, 438, 464, 472, 474, 161, 162, 573, 574, 190, 2014, 2015, 2017, 442, 

443, 411, 455, 484, 120, 421, 425, 475, 316 

 

Linha de amostragem: 157 (Gávea – Central) 

 

 

 

Tabela 4 – Resultado do “ride check” para a linha 157 no sentido Gávea – Central 

 

Horário Número de passageiros dentro do ônibus por ponto 

Pico 9 11 15 20 21 35 41 51 55 60 66 68 68 71 76 75 73 77 

75 79 77 80 76 75 78 84 87 95 90 83 83 84 70 70 0  

Não pico 7 7 11 14 12 15 17 20 19 22 24 20 24 23 25 20 18 19 

15 16 16 18 18 22 20 20 22 24 18 14 10 7 5 3 0  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

 

Não pico 

Entrada Estimativa de passageiros Saída 

2 20 0 

3 15 2 

0 15 1 

2 10 0 

Pico 

Entrada Estimativa de passageiros Saída 

4 100 6 

3 100 10 

2 100 4 

3 100 7 
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Trecho 5:  Gávea – Botafogo  (Via Ipanema) 

Linhas operantes: 123, 124, 127, 128, 132, 154, 155, 178, 177, 413, 415, 426, 432, 433, 434, 

435, 464, 474, 503, 511, 512, 523, 569, 570, 161, 162, 573, 574, 583, 584, 2015, 2017, 443, 

483, 484, 404 

 

Linha de amostragem: 432 (Gávea – Vila Isabel) 

Trajeto observado até a estação da Praia de Botafogo 

 

 

 

Tabela 5 – Resultado do “ride check” para a linha 432 no sentido Gávea – Central  

 

Horário Número de passageiros dentro do ônibus por ponto 

Pico 42 47 45 40 43 40 45 47 39 38 41 36 38 40 42 39 35 

Não pico 8 12 13 10 9 10 13 10 10 8 8 5 7 8 6 5 2 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

 

 

Além da demanda de cada trecho, foi preciso obter as frotas operantes em cada linha para 

assim estimar a quantidade de passageiros que circulam por trecho nos respectivos horários. 

Para isso, foi feito um inquérito aos motoristas de ônibus. Foi também obtida uma média de 

tempo de batimento de 10 minutos para todas as linhas, apesar de algumas sofrerem variações 

consideráveis nos horários de pico.  

 

Abaixo encontra-se a tabela do tamanho das frotas operantes na região: 

 

Tabela 6 – Tamanho da frota por linha de ônibus 

 

Número 

da linha 

Número de 

Veículos 

 Número 

da linha 

Número de 

Veículos 

 Número 

da linha 

Número de 

Veículos 

110 23 162 ? 413 16 

111 ? 170 16 415 29 

121 20 172 17 416 27 

123 20 173 17 420 ? 

124 7 176 12 421 ? 

126 18 177 11 425 ? 

127 24 178 12 426 45 

128 22 186 ? 432 24 

129 ? 188 ? 433 40 

132 31 190 ? 434 26 

136 18 309 13 435 21 

154 18 316 10 436 8 

155 8 404 ? 438 30 

157 27 409 23 439 9 

158 18 410 27 440 ? 

161 ? 411 ? 441 ? 
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Número 

da linha 

Número de 

Veículos 

 Número 

da linha 

Número de 

Veículos 

 Número 

da linha 

Número de 

Veículos 

442 ? 473 17 524 12 

443 ? 474 51 569 9 

444 ? 475 15 570 11 

455 40 476 14 573 8 

460 36 483 16 574 8 

461 27 484 25 583 15 

462 17 503 24 584 21 

463 15 511 10 2014 13 

464 23 512 13 2015 19 

472 26 523 12 2017 13 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

 

 

Para algumas linhas, não foi possível encontrar o tamanho da frota. Isso se deve à não 

operação de algumas delas, não existência de outras ou operação em rotas diferentes às 

citadas na página oficial da Fetranspor. Foi utilizada então uma média de 20 veículos por 

linha para averiguar-se a situação atual e compará-la com a frota ideal. 

Os dados coletados podem ser então usados para o dimensionamento da frota. Primeiro deve-

se obter a frequência atual para então ter-se o número de passageiros por hora em cada trecho. 

Tendo que o tempo médio de rotação é de 3,5 horas no horário de não-pico e 6h no horário de 

pico, pode-se elaborar o cálculo das frequências. 

 

Frequência atual do trecho 1: 

 

Horário de não-pico: 

               23 linhas x 20 veículos 

                        3,5 horas 

 

Horário de pico: 

               23 linhas x 20 veículos 

                        6 horas 

 

 

Frequência atual do trecho 2: 

 

Horário de não-pico: 

               12 linhas x 20 veículos   

                        3,5 horas 

 

Horário de pico: 

               12 linhas x 20 veículos  

                        6 horas 
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Frequência atual do trecho 3: 

 

Horário de não-pico: 

               15 linhas x 20 veículos   

                        3,5 horas 

 

Horário de pico: 

               15 linhas x 20 veículos  

                        6 horas 

 

 

Frequência atual do trecho 4: 

 

Horário de não-pico: 

              42 linhas x 20 veículos   

                        3,5 horas 

 

Horário de pico: 

              42 linhas x 20 veículos  

                        6 horas 

 

 

Frequência atual do trecho 5: 

 

Horário de não-pico: 

              36 linhas x 20 veículos   

                        3,5 horas 

 

Horário de pico: 

              36 linhas x 20 veículos  

                        6 horas 

 

 

Com base nas frequências calculadas, pode-se ter a estimativa da quantidade de passageiros 

em cada horário. Como a frota deve atender a todos os passageiros, apenas a quantidade 

máxima de usuários em cada trecho será usada para calcular o número ideal de veículos 

operantes. Também o coeficiente de utilização é fundamental para a análise da situação. 

 

Máximo no trecho 1: 

 Horário de pico: 80 passageiros/ônibus * 76,6 ônibus/h = 6.128 passageiros/hora 

 Horário de não pico: 27 passageiros/ônibus * 131,4 ônibus/h = 3.547 passageiros/hora 

 

Capacidade direcional(Cd): 

 Cd no horário de pico = 76,6 * 80 = 6.128 lugares/hora 

 Cd no horário de não pico = 131,4 * 80 = 10.512 lugares/hora 

 

 Cu no horário de pico =   6.128  = 100% 

                                      6.128   

 Cu no horário de não pico = 3.547  = 33 % 

                                         10.512      
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Máximo no trecho 2: 

 Horário de pico: 100 passageiros/ônibus * 40 ônibus/h = 4.000 passageiros/hora 

 Horário de não pico: 20 passageiros/ônibus * 68,5 ônibus/h = 1.370 passageiros/hora 

 

Capacidade direcional(Cd): 

 Cd no horário de pico = 40 * 80 = 3.200 lugares/hora 

 Cd no horário de não pico = 68,5 * 80 = 5.480 lugares/hora 

 

 Cu no horário de pico =   4.000  = 125% 

                                      3.200 

 Cu no horário de não pico = 1.370  = 25% 

                                          5.480      

 

 

Máximo no trecho 3: 

 Horário de pico: 100 passageiros/ônibus * 50 ônibus/h = 5.000 passageiros/hora 

 Horário de não pico: 20 passageiros/ônibus * 87,5 ônibus/h = 1.750 passageiros/hora 

 

Capacidade direcional(Cd): 

 Cd no horário de pico = 50 * 80 = 4.000 lugares/hora 

 Cd no horário de não pico = 87,5 * 80 = 7.000 lugares/hora 

 

 Cu no horário de pico =   5.000  = 125% 

                                      4.000 

 Cu no horário de não pico = 1.750  = 25% 

                                          7.000      

 

 

Máximo no trecho 4: 

 Horário de pico: 95 passageiros/ônibus * 140 ônibus/h = 13.300 passageiros/hora 

 Horário de não pico: 24 passageiros/ônibus * 240 ônibus/h = 5.760 passageiros/hora 

 

Capacidade direcional(Cd): 

 Cd no horário de pico = 140 * 80 = 11.200 lugares/hora 

 Cd no horário de não pico = 240 * 80 = 19.200 lugares/hora 

 

 Cu no horário de pico =   13.300  = 118% 

                                      11.200 

 Cu no horário de não pico = 5.760  = 30% 

                                          19.200      

 

 

Máximo no trecho 5: 

 Horário de pico: 45 passageiros/ônibus * 120 ônibus/h = 5.400 passageiros/hora 

 Horário de não pico: 13 passageiros/ônibus * 205,7 ônibus/h = 2.674 passageiros/hora 

 

Capacidade direcional(Cd): 

 Cd no horário de pico = 120 * 80 = 9.600 lugares/hora 

 Cd no horário de não pico = 205,7 * 80 = 16.456 lugares/hora 
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 Cu no horário de pico =   5.400  = 56% 

                                      9.600 

 Cu no horário de não pico = 2.674  = 16% 

                                          16.456      

 

O coeficiente de utilização ideal no sistema de transportes é próximo de 80%. Analisando os 

dados acima, percebe-se que esse coeficiente está longe do ideal. Enquanto nos horários de 

não pico o Cu é muito baixo, na hora do chamado “rush”, chega a ultrapassar a capacidade 

máxima dos ônibus, fazendo com que os usuários fiquem desconfortáveis, logo, insatisfeitos 

com o transporte público da cidade. 

A proposta de substituir cada trecho por apenas uma linha proporciona meios de administrar 

com melhor precisão o uso desse transporte. Desse modo, são mostrados abaixo os cálculos 

necessários para se chegar à frota ideal. 

 

Capacidade direcional e frequência ótimas das frotas: 

 

Trecho 1: Cd proposta no pico: 6.128 = 7.660 lugares  

                                               0,8 

               Cd proposta no não pico: 3.547 = 4.434 lugares   

                                                     0,8 

 

               F proposta no pico: 7.660 lugares / 80 = 96 veículos/hora 

               F proposta no não pico 4.434 lugares / 80 = 56 veículos/hora 

  

Trecho 2: Cd proposta no pico: 4.000 = 5.000 lugares  

                                               0,8 

               Cd proposta no não pico: 1.370 = 1.713 lugares   

                                                     0,8 

 

               F proposta no pico: 5.000 lugares / 80 = 63 veículos/hora 

               F proposta no não pico 1.713 lugares / 80 = 22 veículos/hora 

 

Trecho 3: Cd proposta no pico: 5.000 = 6.250 lugares  

                                               0,8 

               Cd proposta no não pico: 1.750 = 2.188 lugares   

                                                     0,8 

 

               F proposta no pico: 6.250 lugares / 80 = 79 veículos/hora 

               F proposta no não pico 2.188 lugares / 80 = 28 veículos/hora 

 

Trecho 4: Cd proposta no pico: 13.300 = 16.625 lugares  

                                               0,8 

               Cd proposta no não pico: 5.760 = 7.200 lugares   

                                                     0,8 

 

               F proposta no pico: 16.625 lugares / 80 = 208 veículos/hora 

               F proposta no não pico 7.200 lugares / 80 = 90 veículos/hora 
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Trecho 5: Cd proposta no pico: 5.400 = 6.750 lugares  

                                               0,8 

               Cd proposta no não pico: 2.674 = 3.343 lugares   

                                                     0,8 

 

               F proposta no pico: 6.750 lugares / 80 = 85 veículos/hora 

               F proposta no não pico 2.674 lugares / 80 = 42 veículos/hora 

 

Pode-se ainda comparar a frequência ótima com a atual para uma melhor análise dos fatos: 

 

Tabela 7 – Comparação da frequência das frotas 

 

 F atual pico F proposta pico F atual não pico F proposta não pico 

Trecho 1 76,6 96 131,4 56 

Trecho 2 40,0 79 68,5 22 

Trecho 3 50,0 63 85,7 28 

Trecho 4 140,0 208 240,0 63 

Trecho 5 120,0 85 205,7 42 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

Comparando-se a frota utilizada atualmente com a frota ideal encontrada através de cálculos e 

da pesquisa de campo realizada, percebe-se que a demanda de ônibus nos períodos de maior 

movimento ainda é precária na maioria dos trechos, enquanto nos outros horários esses meios 

de transporte circulam muito abaixo de sua capacidade ótima. Essa abundancia na oferta de 

ônibus nos períodos em que não há demanda, acentua o trânsito na cidade, tendo efeito 

inclusive nos horários em que as ruas estão mais movimentadas. Desse modo seria preciso 

diminuir a frota nos períodos de menor circulação de pessoas e aumentá-la nos horários de 

pico para que a população possa ter acesso a um transporte público de qualidade e possa 

chegar a seu destino de maneira confortável. 

 

Conclusões 

A pesquisa realizada procurou um meio de melhorar a eficácia do transporte público na Zona 

Sul do Rio de Janeiro a partir do dimensionamento da frota de ônibus. A observação desse 

sistema de transportes mostrou que o mesmo ainda é precário.  

A análise dos fatos constatou que é preciso investir no transporte rodoviário da cidade, porém 

apenas redimensionando a frota é possível melhorar a qualidade do trânsito. Apesar dos  

horários de demanda intensa ainda necessitarem mais veículos, na maior parte do dia, ônibus 

circulam com quantidade de passageiros extremamente inferior à ideal, o que acarreta 

problemas urbanos e mesmo psicológicos com o constante trânsito caótico da cidade. 

A pesquisa teve como base inquéritos e os métodos de “ride check” e “point check” para a 

obtenção de dados. Devido a isso, as informações coletadas possuem uma margem de erro e 

podem não representar por completo a realidade. É possível que as amostras observadas 

sofram algum viés, uma vez que só foi colhida uma amostra para cada trecho analisado.  
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Todavia, a pesquisa mostrou que é viável reduzir o trânsito nas ruas da cidade com o 

dimensionamento da frota. Observou-se ainda as áreas que mais precisam de investimentos no 

transporte, zonas onde a frota não consegue cobrir a demanda nas horas de rush. 

Concluiu-se portanto que o dimensionamento da frota traz vantagens tanto para as operadoras 

da frota que economizam com combustíveis e gastos secundários, quanto para a população, 

que pode ver o tráfego aliviado. 
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