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RESUMO 

 

Intervenções no sistema espacial de transporte urbano de uma cidade, como a introdução 

de corredores de transporte público, podem gerar importantes mudanças na estrutura do 

espaço urbano. Diante disso, o artigo discute a articulação entre os sistemas de Bus Rapid 

Transit (BRT) e a estrutura espacial urbana das cidades. Para tanto, parte da caracterização 

dos sistemas e estruturas espaciais urbano e de BRT, e de estudos acerca dos efeitos dos 

sistemas de BRT em cidades onde ele foi implantado, para então identificar como estes 

podem afetar a estrutura espacial urbana. Conclui mostrando que os sistemas de BRT 

podem ser capazes de promover significativas alterações na estrutura espacial urbana das 

cidades, como: o incremento das atividades terciárias, com consequente reforço e/ou 

estímulo ao surgimento de centralidades; e, o adensamento populacional em suas 

proximidades, com características distintas, conforme o padrão socioeconômico da área. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente disseminação dos sistemas de Bus Rapid Transit (BRT) nas cidades em 

todo o mundo como forma de enfrentamento dos problemas de mobilidade urbana, torna-se 

crucial a compreensão das mudanças que esse modo de transporte pode acarretar no 

desenvolvimento urbano. No Brasil, ao menos 30 cidades possuem, hoje, corredores de 

BRT ou outras formas de priorização do ônibus em operação em seus sistemas espaciais de 

transporte urbano (Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit, 2016). Assim 

sendo, os sistemas de BRT, neste país, se destacam como grande aposta do poder público 

para o suprimento da demanda por transporte público e por melhores condições de 

mobilidade. 

 

No âmbito da disseminação dos sistemas de BRT nas cidades brasileiras, uma questão 

parece estar ficando relegada a um segundo plano: além das melhorias de acessibilidade 

para parte da população, que transformações a implantação do sistema de BRT provoca na 

estrutura do espaço urbano?  

 

A capacidade de estruturação espacial urbana dos sistemas de BRT ainda não tem recebido 

a devida atenção pelos planejadores das cidades, nem tem sido utilizada de maneira 

conjunta com a política de desenvolvimento urbano, conforme preconizado na Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. Para compreender a forma como os sistemas de BRT 

podem afetar a estruturação do espaço urbano, inicialmente, é feito um esforço teórico no 

sentido de esclarecer os conceitos de sistema e estrutura. Depois, procura-se identificar 

quais os aspectos referentes ao sistema e à estrutura espacial urbana e aqueles relacionados 



ao sistema e à estrutura espacial de transporte urbano. Por fim, são identificadas as relações 

existentes entre o sistema espacial urbano e o sistema espacial de transporte urbanos, e, 

mais especificamente, entre a estrutura espacial urbana e a estrutura espacial de transporte 

urbano, conforme será discutido a seguir. 

 

2  SISTEMA E ESTRUTURA ESPACIAIS URBANOS E DE TRANSPORTES 

URBANOS 

 

Tourinho (2011, p. 56), apoiada em Bertalanffy (1975), define o sistema como “[...] um 

todo organizado, integrado e complexo, composto de um conjunto ou combinação de 

partes, unidas por alguma forma de interação ou interdependência, e submetidas às 

propriedades do todo”. Ressalta que um sistema não pode ser compreendido por meio da 

análise de suas partes, visto que seu comportamento é mais complexo do que a mera soma 

dessas partes. Para a autora o reconhecimento de um sistema envolve, de maneira geral, a 

identificação: (i) dos elementos estruturadores do todo e de suas relações; (ii) de um padrão 

ou lógica condicionante das relações encontradas; e (iii) de uma finalidade para o arranjo 

visto como um todo (Tourinho, 2011). 

 

Do conceito de “sistema”, deriva a ideia de “estrutura”. Partindo do entendimento de que 

há uma distinção entre tais dois conceitos, Tourinho (2011, p.71-72), assim os distingue: 
O sistema compreende todos os elementos em relação que compõem a totalidade 

analisada; a estrutura, apenas aqueles que são fundamentais para o 

funcionamento desse todo, sendo essa essencialidade definida pela capacidade 

que tem de, ao se alterar, transformar o todo. 

Por essa visão, a estrutura seria, então, do ponto de vista teórico, a parte fundamental de 

um sistema; uma fração deste, constituída pelos elementos e relações essenciais do todo, 

ou seja, aqueles elementos e relações que possuem a capacidade de ordenar esse sistema.  

 

Para fins deste artigo, interessam duas categorias específicas de sistema e estrutura: (i) o 

sistema e a estrutura espaciais urbanos; e (ii) o sistema e a estrutura espaciais de transporte 

urbano.  

 

Os primeiros estão estritamente relacionados ao espaço urbano, o qual, em um primeiro 

momento, pode ser compreendido como um conjunto complexo de diferentes usos do solo, 

justapostos entre si. Contudo, além de fragmentado, o espaço urbano também é articulado, 

já que cada uma de suas partes mantém relações espaciais de intensidade variável com as 

demais (Corrêa, 1995). Das ideias de conjunto e articulação entre as partes do espaço 

urbano emerge, a noção de sistema espacial urbano constituído não apenas pelo conjunto 

de usos do solo dispostos no espaço urbano, mas também pelas relações que se fazem entre 

essas partes no espaço. Tais relações, no caso do espaço urbano se fazem, sobretudo, pelos 

fluxos de pessoas (Villaça, 2001). 

 

Se as distribuições espaciais dos usos do solo no espaço urbano são influenciadas pelas 

condições de deslocamento, especialmente das pessoas, ou seja, pelos fluxos, é de se supor 

que o sistema espacial dos elementos destinados à realização de tais deslocamentos integre 

e interfira no sistema espacial urbano. 

 

Enquanto o sistema espacial urbano compreende o conjunto dos elementos e relações 

espaciais urbanos, a estrutura espacial urbana, diz respeito apenas aos elementos e relações 

essenciais. Com base em Villaça (2001) e Tourinho (2011), são considerados elementos e 

relações essenciais da totalidade espacial urbana, aqueles cuja alteração resulte na 



modificação de todos os demais elementos e relações. Para Tourinho (2011, p. 106), a 

estrutura espacial urbana “[...] mostra como as partes essenciais da cidade e seus 

relacionamentos estão organizados dentro do todo urbano, determinando a natureza, as 

características e o funcionamento deste todo.”. 

 

Villaça (2001), considera como elementos da estrutura espacial urbana: (i) o centro 

principal; (ii) as centralidades secundárias de comércio e serviços (classificadas de acordo 

com a sua distribuição espacial); (iii) o conjunto de bairros residenciais (segundo as classes 

de renda); e (iv) as áreas industriais. A justificativa para a seleção desses elementos 

estruturais reside na capacidade que possuem de, por um lado, gerar e/ou atrair uma grande 

quantidade de deslocamentos (viagens) e, por outro lado, de alterar as distribuições dos 

usos do solo e seus padrões. 

 

Ressalte-se que, conforme Villaça (2001, p. 20, grifo nosso),  
O espaço intra-urbano[...] é estruturado fundamentalmente pelas condições 

de deslocamento do ser humano, seja enquanto portador da mercadoria força 

de trabalho — como no deslocamento casa/trabalho —, seja enquanto 

consumidor — reprodução da força de trabalho, deslocamento casa-compras, 

casa-lazer, escola, etc.  

 

Partindo do princípio de que o sistema e a estrutura espaciais urbanos estão vinculados 

fundamentalmente às condições de deslocamento das pessoas, torna-se necessário se 

acrescentar, como mais uma parte da estrutura espacial urbana, os componentes físicos 

essenciais que possibilitam tal deslocamento intraurbano, isto é, um sistema e uma 

estrutura espaciais de transporte urbano. Posto que estes, por si só, são componentes 

amplos e envolvem diferentes modos e formas de deslocamento presentes no sistema de 

transporte urbano, para fins do presente artigo, importa estudar a relação específica entre a 

estrutura espacial dos sistemas de BRT e a estrutura espacial urbana. 

 

3  SISTEMA E ESTRUTURA ESPACIAL DE BRT 

 

Segundo o Ministério das Cidades (2008, p. 1), o Bus Rapid Transit (BRT) consiste em 

um: 
[...] sistema de transporte de ônibus que proporciona mobilidade urbana rápida, 

confortável e com custo eficiente através da provisão de infra-estrutura 

segregada com prioridade de passagem, operação rápida e frequente e excelência 

em marketing e serviço ao usuário. 

 

Assim sendo, o BRT é um sistema de transporte urbano de passageiros, coletivo e público, 

por ônibus, de alta capacidade e qualidade, superior aos sistemas de ônibus convencionais, 

e competitivo com os automóveis particulares. Por todas essas razões, pelo volume de 

fluxos e deslocamentos que proporciona, pela sua configuração espacial e pela dimensão 

das instalações que requer para funcionar adequadamente, pode contribuir para a 

estruturação da cidade. 

 

Os sistemas de BRT também possuem uma estrutura espacial, composta por elementos 

espaciais essenciais ao seu funcionamento e à articulação entre a totalidade de 

componentes desse sistema. Tais elementos estruturais também fazem parte da estrutura 

espacial de transporte urbano e têm, portanto, a capacidade de atrair e gerar deslocamentos 

de pessoas, exercendo papel fundamental na expansão da malha urbana e na estruturação 

espacial urbana, uma vez que, além de fornecerem o suporte físico aos deslocamentos, 

possuem a capacidade de, ao serem modificados, alterarem não apenas a configuração 



espacial dos fluxos, mas, também, a distribuição das concentrações de usos do solo 

mediante, sobretudo, a atração ou geração de deslocamentos de pessoas. 

 

Sendo assim, considera-se, neste artigo, que os elementos estruturais dos sistemas de BRT, 

isto é, a sua estrutura espacial de BRT, correspondem a: 

i. A parte da rede viária do sistema de transporte espacial urbano por onde circulam 

as linhas do sistema de BRT, composta pelos corredores troncais e vias 

alimentadoras (aqui entendidas como as vias por onde circulam as linhas 

alimentadoras do sistema de BRT); 

ii. Os terminais e estações de transferência onde operam as linhas do sistema de BRT, 

bem como as estações troncais localizadas nos corredores troncais. 

 

Posto que o conceito de estrutura diz respeito aos elementos essenciais ao sistema, tanto os 

corredores troncais quanto as vias alimentadoras são considerados como parte integrante 

da estrutura espacial de BRT, pois, enquanto os primeiros comportam a maior capacidade e 

demanda de deslocamento de passageiros, as vias alimentadoras, quando existentes, têm o 

importante papel de fazer a captação e a distribuição de usuários que se encontram mais 

afastados dos corredores troncais no espaço urbano. 

 

No que concerne aos terminais e estações de transferência (ou de integração), tais 

elementos são responsáveis por permitir o ingresso do usuário no sistema e também pela 

transferência de passageiros entre linhas troncais e linhas alimentadoras. Sobre as estações 

troncais, estas são instalações localizadas ao longo dos corredores troncais do sistema de 

BRT, porém deslocadas das faixas de tráfego misto, de uso exclusivo dos ônibus do 

serviço troncal, e que permitem o embarque e desembarque de passageiros, bem como a 

transferência entre linhas, nos casos em que mais de uma linha sirva um mesmo corredor 

troncal (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 – Estação troncal em Ahmedabad, Índia 

Fonte: ITDP (2014) 

 

A Figura 2 sintetiza a correlação existente entre o sistema e a estrutura espacial de BRT e 

os conceitos de sistemas espaciais urbano e de transporte urbano, e de estruturas espaciais 

e de transporte urbano, apresentados anteriormente. 

 

Embora a produção científica que trate dos sistemas de BRT não utilize especificamente o 

termo “estrutura espacial de BRT”, nos termos definidos neste trabalho, a partir da análise 

dos efeitos que os sistemas de BRT causaram no espaço urbano, é possível se identificar 

como a sua estrutura espacial pode afetar a estrutura espacial urbana. 

 



 
 

Figura 2 – Correlação entre o sistema e a estrutura espacial de BRT e os demais 

conceitos apresentados 

 

4  ESTRUTURA ESPACIAL URBANA E ESTRUTURA ESPACIAL DE BRT 

 

As intervenções no sistema espacial de transporte urbano de uma cidade, como a 

introdução de corredores e linhas de transporte público, podem acarretar mudanças no 

sistema espacial e na estrutura espacial urbanos. Tais alterações, entretanto, variam de 

acordo com fatores como a tecnologia de transporte utilizada e a abrangência do sistema de 

transporte urbano. No caso da estrutura espacial urbana, tais mudanças vão desde o 

aumento da densidade populacional e geração de usos do solo mistos até mudanças no 

padrão socioeconômico das residências em decorrência da variação no preço dos imóveis 

nas áreas de influência desse sistema (Estupiñán, 2011; Bocarejo, Portilla e Pérez, 2013). 

 

Cervero e Kang (2011) afirmam, por exemplo, que os investimentos em infraestrutura de 

transporte público, como os realizados na implantação do sistema de BRT, aumentam a 

oferta de solo com melhores níveis de acessibilidade e, pelo funcionamento do próprio 

mercado, as áreas que passam a desfrutar dessas melhorias são valorizadas. Esse processo 

pode acarretar problemas ao espaço urbano se ocorrer desacompanhado de outras medidas, 

posto que, a valorização da terra pode gerar movimentos de especulação fundiária e o 

consequente deslocamento de camadas populacionais mais pobres para áreas periféricas.  

 

Para Jun (2012), novos sistemas de transporte público, em teoria, podem afetar os padrões 

de uso do solo de duas formas: se, por um lado, possibilitam que as áreas residenciais se 

desloquem para as áreas periféricas devido à redução dos tempos de deslocamento, 

contribuindo para a expansão horizontal da malha urbana, por outro lado, estimulam um 

adensamento de atividades nas áreas próximas aos corredores e estações de transferência, 

devido ao aumento de acessibilidade gerado. Entretanto, com relação ao adensamento, 

especificamente, o potencial dos sistemas de transporte público em estimular maiores 

densidades depende do ritmo de crescimento da região, dos usos do solo existentes ao 

redor dos terminais e estações de transferência, da natureza do sistema de transporte 

público e do envolvimento do setor público. 

 

Com o crescente interesse pelos sistemas de BRT e a disseminação dos mesmos nas 

cidades, torna-se crucial a compreensão das mudanças que esse modo de transporte pode 

acarretar no desenvolvimento urbano, não somente como forma de antever os impactos 

espaciais, sociais e econômicos do sistema, mas também de estimar os impactos fiscais do 
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investimento (Rodríguez e Mojica, 2008). Não obstante, tais efeitos ainda não são um 

consenso, uma vez que estudos focados nos sistemas de BRT, além de apresentarem 

resultados divergentes (Jun; 2012; Bocarejo; Portilla; Pérez, 2013), têm focado mais no 

aspecto da valorização da terra do que em alterações no espaço urbano decorrentes dessa 

valorização. 

 

Em Bogotá (Colômbia), cidade onde foi implantado o Transmilenio (nome do sistema de 

BRT da cidade), Rodríguez e Targa (2004 apud Rodríguez e Mojica, 2008) identificaram 

valorizações de 6,8% a 9,3% para as localizações à medida que se aproximava das estações 

troncais (a cada 5 minutos de caminhada). Os autores também observaram que, as 

propriedades localizadas ao longo de corredores troncais, mas não necessariamente 

próximas às estações troncais, apresentavam propriedades com menores valores, 

possivelmente devido aos impactos negativos do barulho e da poluição decorrentes do 

tráfego de veículos. Já Perdomo-Calvo et al. (2007) identificaram que as propriedades 

residenciais situadas na área de influência do Transmilenio (raio de 500m a partir do 

sistema) tiveram preços médios entre 5,8% a 17% maiores que as demais. Para as 

propriedades comerciais, os preços médios daquelas com acesso ao Transmilenio foram de 

257% a 365% maiores do que aquelas sem acesso ao sistema1. 

 

Conforme análises de Muñoz-Raskin (2010), o valor das propriedades localizadas nas 

proximidades imediatas (até 5 minutos de caminhada para acessar o sistema) das vias 

alimentadoras foi 8,7% superior ao das propriedades distanciadas por uma caminhada de 5 

a 10 minutos, o que, para o autor, significa que as pessoas estão dispostas a pagar mais 

para estarem mais próximas ao Transmilenio. A análise de Muñoz-Raskin (2010) ainda 

considerou os estratos socioeconômicos em relação à distância para acesso ao sistema: para 

as propriedades de renda média, localizadas a menos de 5 minutos de caminhada até as 

linhas troncais e alimentadoras, respectivamente, os valores das mesmas foram 3,1% e 

14,9% em comparação àquelas localizadas nos 5-10 minutos de caminhada; para as rendas 

alta e baixa, os resultados foram inversos. 

 

Muñoz-Raskin (2010) destaca que a desvalorização média de 8% observada nas 

propriedades de renda baixa próximas aos corredores troncais do Transmilenio pode estar 

relacionada ao fato de que esse mercado não está disposto a pagar mais para morar perto de 

tais corredores, uma vez que, para a população de baixa renda, o sistema de BRT pode não 

ser totalmente acessível financeiramente, permanecendo o sistema de transporte alternativo 

como uma alternativa mais viável para o deslocamento diário desse estrato da população, 

ainda que com tempos de deslocamento superiores.  

 

No caso das propriedades relacionadas à classe de renda alta, a desvalorização média de 

14,9%, verificada nas residências próximas aos corredores troncais, é compatível com a 

predominância do uso do transporte individual privado nessa classe. Dessa forma, os 

benefícios da proximidade ao Transmilenio não são suficientes para superar os efeitos 

negativos decorrentes dos corredores de transporte público, como as poluições sonora, do 

ar e visual, por exemplo (Muñoz-Raskin, 2010).  

 

Por outro lado, para todas as classes de renda, alta, média e baixa, as propriedades 

próximas às vias alimentadoras apresentaram uma valorização média de 5%, 14,9% e 

                                                 
1 Com relação às propriedades comerciais, Perdomo-Calvo et al. (2007) recomendam que os valores de 

variação do preço médio sejam usados com cautela, visto que a amostra referente ao uso comercial totalizou 

apenas 40 imóveis. 



7,6%, respectivamente, o que Muñoz-Raskin (2010) relaciona às condições ambientais 

mais amenas dessas vias, as quais, usualmente, são corredores de transporte secundários e 

geram menos incômodos que os corredores troncais. 

 

Para Bocarejo, Portilla e Pérez (2013), o Transmilenio contribuiu para o aumento de 

densidade populacional nas áreas atendidas pelo sistema, com os maiores aumentos tendo 

sido observados nas áreas no entorno das vias alimentadoras. Os autores ainda acrescentam 

que o sistema de BRT pode estar relacionado, inclusive, ao aumento da densidade 

populacional em todo o território de Bogotá e à contenção do processo de dispersão 

urbana.  

 

Sobre os terminais de transferência, de acordo com Suzuki, Cervero e Iuchi (2013), a 

comparação entre 1998 e 2011 mostrou que o entorno de um dos terminais do 

Transmilenio, o Terminal Americas, apresentou um incremento nas edificações comerciais 

e residenciais, com maiores adensamentos nas proximidades do terminal do que em áreas 

mais afastadas, como mostra a Figura 3, na qual as áreas marcadas em vermelho, 

localizadas em um raio de 1.000 m do terminal, apresentaram mais empreendimentos 

novos que as áreas de controle mais afastadas, marcadas em amarelo, as quais foram 

menos ocupadas e apresentavam mais áreas disponíveis que as primeiras. Dessa forma, a 

elevada quantidade de transferências observadas nos terminais incorrem em maiores 

oportunidades comerciais nas áreas do entorno (Bocarejo, Portilla e Pérez, 2013). 

 

 
Figura 3 – Ocupação ao redor de um terminal de transferência do Transmilenio,  

em 1998 e 2011 

Fonte: Suzuki, Cervero e Iuchi (2013) 

 

Em Seul (Coréia do Sul), a melhora na acessibilidade, proporcionada pela introdução do 

sistema de BRT, provocou a intensificação dos usos do solo ao longo dos corredores do 

sistema, principalmente por meio da conversão de habitações unifamiliares em unidades 

multifamiliares — incluindo edifícios de apartamentos — e em unidades de uso misto. 

Ademais, verificaram-se valorizações de até 10% nos usos residenciais localizados em até 

300m de distância dos pontos de parada do BRT. Para os usos comerciais e outros usos não 

residenciais, os impactos foram mais variados; entre 3% a 26% em uma zona de 150m ao 

redor das estações troncais (Cervero; Kang, 2011). 

 

De acordo com as análises de Jun (2012), o sistema de BRT em Seul provavelmente 

contribuiu para a relocação de empregos, dos subúrbios para as áreas mais centrais, ao 

reforçar a acessibilidade e atratividade dessas áreas. Entretanto, o sistema teve efeitos 

limitados no uso residencial, indicando que as localizações residenciais podem ser menos 

sensíveis a melhorias de acessibilidade que as localizações não residenciais. Com relação à 



valorização imobiliária, foi observado que os usos não residenciais experimentaram 

maiores aumentos que os residenciais na área do centro principal. 

 

Dado o exposto, tendo como base os efeitos dos sistemas de transportes urbano e, 

especialmente, dos sistemas de BRT no sistema espacial urbano, bem como do que se 

definiu como estrutura espacial de BRT, pode-se identificar possíveis efeitos resultantes da 

implantação dessa estrutura na estrutura espacial urbana. 

 

O aumento da acessibilidade e a redução do tempo de deslocamento, proporcionados pelo 

sistema de BRT e, sobretudo, por sua estrutura espacial, podem promover alterações na 

estrutura espacial urbana. Tais modificações decorrem, em geral, das variações no preço da 

terra que os elementos espaciais estruturais do BRT provocam no espaço urbano, as quais 

se refletem em dois fatores, principalmente: densidade dos usos do solo e padrão 

econômico dos mesmos. Esses efeitos podem ocorrer simultaneamente nos vários 

elementos da estrutura espacial urbana, todavia, em intensidades diferentes, conforme as 

especificidades de cada elemento, como o padrão socioeconômico original das atividades e 

a localização em relação aos elementos espaciais estruturais do sistema de BRT. 

 

No caso do centro principal, o aumento da acessibilidade e redução dos tempos de 

deslocamento direcionados a essa área, gerados pela estrutura espacial de BRT, podem 

levar a um incremento das atividades terciárias e, consequentemente, dos empregos nessa 

área, historicamente mais acessível que as demais regiões do espaço urbano. Igualmente, 

as centralidades secundárias de comércio e serviços, conforme sua localização em relação 

à estrutura espacial de BRT, também, podem ser reforçadas. Se a estrutura espacial do 

BRT atender a um determinado subcentro, por exemplo, há uma tendência ao 

desenvolvimento e ao incremento das atividades dessa área, à semelhança do centro 

principal.  

 

A estrutura espacial de BRT também pode ter efeitos sobre os outros tipos de centralidades 

secundárias. Enquanto os corredores e as estações troncais podem estar relacionados ao 

surgimento ou reforço de centralidades lineares, os terminais e estações de transferência 

podem estimular o desenvolvimento das atividades terciárias na área do entorno e a 

implantação de grandes equipamentos, como supermercados e shopping centers, o que 

poderia levar, por exemplo, ao reforço do centro principal, de subcentros ou de 

centralidades polares, e, até mesmo, o surgimento de novas centralidades secundárias. 

 

Com isso, é necessário se observar o balanço e equilíbrio entre essas forças de 

centralização e descentralização, dado que a centralização excessiva poderá reforçar um 

modelo de estrutura espacial urbana insustentável, em consequência da elevação não 

somente da demanda de deslocamentos ao centro principal, mas também das distâncias e 

tempos de viagem para as parcelas da população residentes nas áreas periféricas. 

 

Com relação às áreas industriais, segundo Wegener e Fürst (1999), não há evidências de 

que as indústrias manufatureiras se beneficiem de melhorias de acessibilidade dos sistemas 

de transporte em geral. Portanto, são esperados poucos efeitos da estrutura espacial de 

BRT sobre tais elementos, uma vez que, em termos de logística, a proximidade ao sistema 

de BRT pode ser indiferente, sobretudo para aquelas indústrias que dependem do 

transporte de cargas e que são poupadoras de mão-de-obra. Além disso, a valorização 

ocorrida ao longo da estrutura espacial de BRT poderá afastar as indústrias que necessitem 

de grandes espaços, bem como aquelas que não consigam arcar com os custos locacionais. 



Não obstante, tal condição pode ser diferente no caso das indústrias de alta tecnologia, as 

quais podem perceber a melhoria de acessibilidade como um fator decisivo (Wegener; 

Fürst, 1999). Portanto, para esse segmento industrial, a alta acessibilidade promovida pela 

estrutura espacial de BRT poderá se configurar como uma vantagem locacional para a 

atração de mão-de-obra qualificada e, então, essas empresas poderão buscar se estabelecer 

próximas a ela. 

 

Nas áreas residenciais, o aumento generalizado da acessibilidade promovido pela estrutura 

espacial de BRT tende a estar relacionado a um aumento também generalizado das 

densidades populacionais nas proximidades imediatas. Entretanto, tais elevações podem 

ser diferentes conforme o padrão de renda das áreas residenciais atendidas pela estrutura 

espacial de BRT e os próprios elementos dessa estrutura. 

 

As áreas residenciais de renda média são as que tendem a apresentar os efeitos mais 

significativos em função da proximidade à estrutura espacial de BRT, posto que, é essa 

camada da população a qual, no geral, vê mais benefícios com a localização próxima aos 

elementos espaciais estruturais do sistema de BRT, conforme colocado por Muñoz-Raskin 

(2010). A maior procura da população de renda média pelas imediações dos corredores e 

estações troncais pode refletir no mercado imobiliário e resultar no estímulo ao 

adensamento populacional dessas áreas ao longo dos corredores, principalmente mediante 

a conversão de habitações unifamiliares em multifamiliares. 

 

Para as áreas residenciais de renda baixa, a proximidade aos corredores e estações troncais 

pode não ser tão desejada, especialmente se o sistema de BRT não apresentar tarifa módica 

e compatível com padrões de renda dessa população. Por outro lado, se esse sistema for 

financeiramente acessível a essa parcela da população, então deve haver uma tendência ao 

aumento das densidades populacionais nas proximidades da estrutura espacial de BR.  

 

Em todos os casos, as camadas de renda baixa tendem a buscar e se adensar, em especial, 

nas áreas contíguas às vias alimentadoras, posto que, usualmente, essas localizações, além 

de serem menos valorizadas que aquelas atendidas pelos corredores e estações troncais, 

possuem condições ambientais mais amenas e níveis de mobilidade razoáveis por estarem 

associadas a corredores de transporte secundários (Muñoz-Raskin, 2010). 

 

No que concerne às áreas residenciais de renda alta, situadas ao longo da estrutura espacial 

de BRT, os efeitos não tendem a ser significativos e/ou consistentes, pois, pelo fato da 

camada de renda alta, no geral, não utilizar o sistema de BRT em seus deslocamentos 

diários, a proximidade à estrutura espacial desse sistema não se constitui como um fator 

decisivo na escolha da localização da moradia. É possível ainda que haja uma 

desvalorização imobiliária nessas áreas devido aos incômodos de se morar próximos aos 

elementos estruturais do sistema de BRT, como a poluição sonora e do ar, decorrentes do 

tráfego intenso de veículos (Rodriguez; Targa, 2004 apud Rodriguez; Mojica 2008; 

Muñoz-Raskin, 2010), bem como as restrições de tráfego (redução do número de faixas de 

tráfego, proibição de conversões e de estacionamento na via, por exemplo).  

 

Em função do maior interesse da classe de renda média pela acessibilidade ao sistema de 

BRT, bem como pelas economias de tempo e melhorias do espaço público associadas a ele, 

deve ser observada a possibilidade de ocorrência de gentrificação nas áreas de renda baixa 

nas proximidades imediatas do sistema, devido à ação do mercado voltado ao padrão de 

renda médio, e, por conseguinte, expulsão da população de renda baixa para áreas mais 



distantes (Muñoz-Raskin, 2010; Cervero; Kang, 2011). Por outro lado, é improvável que 

ocorra processo de gentrificação nas áreas residenciais de renda média, posto que não deve 

haver procura das camadas renda alta pelas localizações próximas a qualquer elemento da 

estrutura espacial do BRT.  

 

Especificamente em relação aos efeitos dos terminais e estações de transferência sobre as 

áreas residenciais, da mesma forma que os corredores troncais, essas instalações tendem a 

atrair as camadas de renda média, alterando o padrão de renda da população residente no 

entorno. No entanto, não é possível se prever alterações nas densidades populacionais, 

posto que se, por um lado, essas instalações podem estimular a intensificação do padrão de 

ocupação das áreas residenciais, por outro lado, as mesmas tendem a atrair usos terciários 

e, por consequência, reduzir a quantidade de propriedades residenciais. 

 

Por fim, o Quadro 1 resume os efeitos esperados da estrutura espacial de BRT sobre uma 

determinada estrutura espacial urbana, quando de sua implantação. Note-se que tais efeitos 

tendem a ocorrer em um cenário onde os instrumentos de planejamento e estruturação 

espacial urbana, isto é, os planos diretores e a legislação de zoneamento, não estejam 

adequados e nem considerem a estrutura espacial de BRT como elemento de organização 

do espaço urbano. 

 

Quadro 1 – Efeitos esperados da estrutura espacial de BRT sobre a estrutura  

espacial urbana 

 
Estrutura espacial 

urbana 
Efeitos esperados 

Centro principal  Pode reforçar o centro principal. 

Centralidades secundárias 

de comércio e serviços 
 Pode reforçar os subcentros; 

 Corredores e estações troncais podem estimular o surgimento e/ou 

reforçar as centralidades lineares; 

 Terminais e estações de transferência podem criar e/ou estimular o 

surgimento e/ou reforçar as centralidades polares. 

Áreas industriais  Poucos efeitos nas áreas industriais convencionais (indústrias 

manufatureiras); 

 Indústrias de alta tecnologia podem procurar proximidade à estrutura 

espacial de BRT. 

Áreas 

residenciais 

Renda alta  Corredores e estações troncais não tendem a atrair a população de 

renda alta, mas podem atrair a de renda média; 

 Vias alimentadoras não tendem a atrair a população de renda alta, 

mas podem atrair a de renda média; 

 Terminais e estações de transferência não tendem a atrair a população 

de renda alta, mas podem atrair a de renda média. 

Áreas 

residenciais 

Renda 

média 
 Corredores e estações troncais tendem a aumentar a densidade 

populacional pela atração da população de renda média; 

 Vias alimentadoras tendem a aumentar a densidade populacional pela 

atração da população de renda média; 

 Terminais e estações de transferência tendem a atrair a população de 

renda média. 

Renda 

baixa 
 Corredores e estações troncais tendem a atrair a população de renda 

média e repelir a de renda baixa; 

 Vias alimentadoras podem atrair tanto a população de renda baixa 

quanto a de renda média; 

 Terminais e estações de transferência tendem a atrair a população de 

renda média e repelir a de renda baixa. 



5  CONCLUSÃO 

 

Diante da crescente utilização dos sistemas de BRT nas cidades brasileiras, surgiu a 

necessidade de se entender como esses novos elementos podem afetar o espaço urbano das 

mesmas. Com base nisso, o presente artigo buscou identificar e avaliar os possíveis efeitos 

decorrentes da implantação do sistema de BRT na estrutura espacial urbana. 

 

Ainda que muitos estudos empíricos sobre os sistemas de BRT tenham se focado, 

principalmente, nos impactos desse sistema sobre o valor da terra, foi possível inferir como 

tais efeitos podem se refletir na estruturação espacial urbana. Com base em nos casos de 

cidades onde o sistema de BRT foi implantado, observou-se que a estrutura espacial de 

BRT apresentou efeitos que variaram conforme o padrão socioeconômico e a disposição da 

estrutura espacial urbana em relação àquela. 

 

Por fim, reforça-se que são indiscutíveis os benefícios que os sistemas de BRT podem 

promover na qualidade de vida urbana, no que se refere à mobilidade espacial. Entretanto, 

a constatação de que esses sistemas, por si só, não promovem a melhoria do espaço urbano 

evidencia que o potencial dos sistemas de BRT em reestruturá-lo pode e deve ser 

empregado para promover a distribuição das atividades e da população de maneira mais 

equitativa. 
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