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Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

Programa: Expansão do Sistema de Transportes

Descrição Iniciativa

A “Expansão do Sistema de Transportes” visa aumentar a eficiência do transporte público através da ampliação da Rede Estrutural de Transportes, do 
reordenamento dos eixos prioritários e da requalificação de serviços de transporte público coletivo, melhorando a qualidade dos serviços e o conforto 
para os usuários do sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, são propostas ações de desenvolvimento de ligações previstas no 
planejamento municipal, a conclusão de novos corredores, a implantação de novos eixos de circulação prioritários para o transporte público coletivo (Bus 
Rapid System - BRS), a implantação de serviços alimentadores na Área de Planejamento 5 – AP5 (Serviço de Transporte Público Local - STPL), a 
instalação de novos terminais urbanos e a realização de estudos e soluções para o transporte aquaviário. Consiste também no estudo de soluções e 
modais mais adequados ao contexto urbano, para atender às crescentes demandas de transporte público.

Desse modo, a iniciativa estratégica abrange as seguintes linhas de ação:

• Estudo e implantação de novas ligações do sistema de transporte;

• Ampliação da malha de BRS;

• Implantação de serviços STPL;

• Conclusão das obras do Corredor Transbrasil e sua integração ao Centro

Resultados Esperados

Para esta iniciativa, espera-se obter os seguintes resultados:

• Expansão da oferta de serviços estruturados no sistema de transportes;

• Aumento da eficiência do sistema de transporte;

• Promoção de deslocamentos com maior rapidez;

• Melhoria da satisfação dos usuários do sistema de transportes;

• Implantação de soluções em serviços de transporte local na AP5;

• Conclusão das obras do Corredor Transbrasil, implantação de sua interligação ao Centro e construção dos Terminais.

• Redução das emissões de gases de efeito estufa.
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Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

Programa: Trânsito Seguro

Descrição Iniciativa

“Trânsito Seguro” prevê um conjunto de ações fundamentadas no tripé da segurança viária – engenharia de tráfego, educação e fiscalização, através da 
implantação de gestão eficaz do trânsito com a otimização da rede de equipamentos inteligentes para gerenciamento da mobilidade (ITS), a aplicação 
eficiente da fiscalização eletrônica, a melhoria da sinalização gráfica e o incremento dos programas de educação para o trânsito.

A meta proposta, reduzir a taxa de homicídios culposos em decorrência de acidentes de trânsito em 15%, é extremamente desafiadora, pois, em que 
pese a redução da taxa nos últimos 10 anos, os resultados dos 2 últimos anos indicam uma tendência de estabilização. Assim, requer que a CET-Rio 
direcione parte significativa dos seus esforços e, consequentemente, do seu orçamento, para projetos relacionados à segurança viária.

Dentre as medidas planejadas na iniciativa estão a revisão das condições de segurança das travessias semaforizadas, com o aumento dos tempos 
destinados aos pedestres; a revisão dos limites de velocidade e da localização dos equipamentos de fiscalização eletrônica; o incremento das ações 
educativas (projeto "a caminho da escola") e a implantação de sinalização viária em acessos a comunidades e a hospitais da rede pública.

Resultados Esperados

Redução da taxa de homicídios culposos no trânsito contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, a expansão da atividade 
econômica e a melhoria das condições urbano-ambientais da nossa cidade

P
P

A
_0070

ANEXO III - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO


