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Resumo 

A melhoria das condições operacionais do Transporte Público é um dos principais vectores a 
considerar no combate aos efeitos negativos associados ao congestionamento rodoviário em meio 
urbano. A implementação de corredores exclusivos para o transporte colectivo (corredores BUS) e 
a aplicação de medidas de prioridade junto das intersecções controladas por sinais luminosos 
constituem as abordagens mais testadas com vista a materialização desse objectivo (Waterson et 
al., 2004; Jepson e Ferreira, 1999; Hounsell e McDonald, 1988).  

A correcta avaliação dos impactes decorrentes da introdução de um corredor BUS deve 
considerar as alterações às condições operacionais de todos os modos de transporte 
considerando a área de influência do novo esquema. As diferentes metodologias para avaliação 
dos impactes assentam em comparações entre as condições operacionais para as situações 
“antes” e “depois”, variando os métodos para a quantificação das mesmas. A selecção da 
metodologia está relacionada com o nível de fiabilidade e detalhe pretendidos, embora na sua 
maioria a aplicação seja restrita ao estudo do corredor. 

Deste modo, é proposta uma abordagem global para a avaliação dos impactes operacionais 
associados a esquemas rodoviários que consideram corredores BUS. A metodologia proposta 
assenta na utilização de modelos de tráfego que permitem a definição de uma área de influência 
relativa às zonas onde as principais alterações se farão sentir. O posterior processamento da 
informação para os cenários considerados permitirá agilizar o processo de tratamento das 
varáveis operacionais indispensáveis à avaliação final.  

Esta metodologia foi testada no estudo de um corredor BUS a implementar na Rua da 
Constituição na cidade portuguesa do Porto. A avaliação pressupôs a modelação dos cenários 
relativos às situações “antes” (sem corredor) e “depois” (com corredor), sendo utilizados dois 
modelos de tráfego de características distintas: SATURN (modelo de afectação/simulação de 
tráfego) e DRACULA (modelo de microsimulação).  

1. Introdução 

O contínuo crescimento da quota de mercado do transporte individual é o principal responsável 
pelos graves problemas de congestionamento automóvel em meio urbano. As razões que estão 
na origem deste fenómeno estão sobretudo relacionadas com as mudanças nos padrões de 



mobilidade, que se exprimem não só num número crescente de viagens, como numa maior 
difusão geográfica das mesmas. As dificuldades de adaptação da oferta de transporte colectivo a 
esta nova realidade contribuem para o agravamento do congestionamento com repercussões 
negativas ao nível económico, social e ambiental. 

A consciencialização geral para este fenómeno tem levado as autoridades responsáveis pela 
organização dos transportes a actuar no sentido de inverter a situação, sobretudo com a aposta 
na expansão da capacidade da rede ou na melhoria das condições operacionais dos veículos. 

O autocarro é visto como um meio privilegiado para a persecução de políticas de transporte 
urbano dadas as suas características de flexibilidade e economia. Trata-se de um meio que faz 
um uso mais racional do espaço urbano, mas que partilhando a rede viária com o restante tráfego, 
está igualmente vulnerável às situações de congestionamento rodoviário. 

Na tentativa de suprimir esta lacuna, tem-se procurado testar e implementar soluções do tipo Bus 
Priority Systems (TRB, 2003), ou seja, aplicando um “conjunto de técnicas planeadas para 
incrementar a velocidade dos autocarros e melhorar a eficiência dos sistemas de transportes”. 
Paralelamente à prioridade concedida nos cruzamentos semaforizados, a provisão de corredores 
“bus” representam a forma mais usual de aplicação destas medidas (Waterson et al., 2004; 
Jepson and Ferreira, 1999; Hounsell and McDonald, 1988).  

A implementação de corredores “bus” permite a segregação entre os tipos de tráfego automóvel, 
possibilitando aos autocarros condições de circulação privilegiadas que se devem reflectir em 
melhorias operacionais (tempos de percurso e fiabilidade de serviço). Por outro lado, a 
implementação destes esquemas está normalmente associada à perda de capacidade viária para 
o tráfego generalizado que deverá ser devidamente contabilizada no processo de avaliação. 
Acresce que os impactes resultantes desta transformação, dependendo das condições físicas e 
operacionais existentes, poderão abranger toda uma área de influência que terá de ser igualmente 
considerada sob pena de não se conseguir garantir ganhos de eficiência no sistema. 

2. Estudos anteriores 

A existência de estudos que avaliem as principais implicações decorrentes da introdução de 
corredores “bus” constitui um elemento desejável para a garantia de benefícios na rede de 
transportes após a implementação dos novos esquemas.  

Uma abordagem abrangente do problema sugere a elaboração de uma análise custo-beneficio 
que transponha em unidades monetárias as principais implicações esperadas (ex.: ganhos/perdas 
de velocidade, ganhos de fiabilidade, custos de implementação, transferência modal, etc.). De 
todo o modo, a avaliação operacional constitui o aspecto dominante nesse tipo de avaliações 
(Currie, 2004; Bly e Webster, 1979) e, consequentemente, grande parte dos estudos centra-se 
nas alterações previstas nos tempos de percurso/velocidade dos veículos. 

Uma pesquisa bibliográfica permitiu a análise de alguns casos de avaliação operacional, sendo 
que principal diferença entre as metodologias analisadas assenta nos métodos utilizados para a 
quantificação das variáveis operacionais. Foi possível classificá-los da seguinte forma: 

� Avaliação directa; 

� Abordagens analíticas; 

� Estudos de modelação. 

A avaliação directa consiste na medição “in loco” das diferenças nas variáveis operacionais 
registadas “antes” e “após” a implementação de um corredor “bus”. Existem várias experiências 
documentadas relativas a este tipo de análise registadas normalmente nas zonas centrais de 
cidades (Schwartz, S. et al., 1982; Tanaboriboon, 1983; Shalaby and Soberman, 1994; TOS, 
1997; Lopes, 2003). De uma forma geral, os estudos remetem para a medição das variáveis 
operacionais dos autocarros (tempos/velocidades e fiabilidade), sendo que existem algumas 
referências à avaliação de impactes no restante tráfego e na procura. Constituem o método mais 
expedito para avaliação de corredores “bus”, mas a sua aplicabilidade em fase de projecto é 
limitada pelos custos e falta de aceitabilidade pública a testes em ambiente rodoviário “real”. 



Assim, a sua utilização parece mais apropriada para a fase de recolha de dados para aplicação de 
outras técnicas ou para estudos de monitorização pós-implementação. 

Foram classificadas como abordagens analíticas as técnicas de avaliação de corredores “bus” que 
utilizam fórmulas gerais, sejam estas baseadas em conceitos elementares da engenharia de 
tráfego (Hounsell and McDonald, 1988) ou na simples comparação dos volumes e ocupações 
médias de transporte em autocarro e restante tráfego (Vuhic, 1981). A utilização de técnicas 
mistas, isto é, que permitam quantificar as variações operacionais e contabilizar as vantagens em 
termos de ganhos por “passageiro” e não por “veículo” foram, testadas por Jepson e Ferreira 
(2000). A facilidade de aplicação destas técnicas permitem que sejam um bom ponto de partida 
para o estudo de viabilidade de soluções, porém não esquecendo que omitem a análise de 
eventuais impactes operacionais na área circundante ao novo esquema. 

No âmbito da utilização da modelação de tráfego na avaliação operacional de corredores “bus” 
foram encontradas duas formas fundamentais de aplicação. A primeira remete a sua utilização 
para a codificação de um esquema rodoviário genérico, testado sob diferentes condições 
operacionais ou de desenho, tendo em vista a obtenção de relações matemáticas básicas entre as 
variáveis operacionais mais importantes neste tipo de estudos (Oldfield, 1977; Gan et al., 2003; 
Currie et al, 2003; Jepson et al., 1999).  

A segunda assenta na modelação de esquemas rodoviários “reais” e consequentes testes e 
avaliação operacional. Esta metodologia revela a vantagem de associar a capacidade de 
tratamento de dados dos modelos e a consideração de aspectos específicos locais que podem ter 
uma influência decisiva nos resultados esperados. Um exemplo expressivo da aplicação deste tipo 
de abordagens foi feito no Reino Unido (Hounsell and McDonald, 1988), sendo que foram 
documentados outros exemplos (Shalaby, 1999; Waterson et al, 2003 e Basbas, 2004), 
igualmente visando a comparação entre as variáveis operacionais fornecidas pelo modelo para as 
situações “com” e “sem” corredor “bus”. 

Da análise das várias metodologias documentadas poder-se-á concluir que os métodos existentes 
são variados e os seus resultados dependentes das técnicas utilizadas. Neste âmbito, as 
abordagens analíticas poderão fornecer dados para uma primeira abordagem do problema, pois 
permitem a obtenção de resultados de forma expedita, com recurso a dados facilmente 
mensuráveis.  

No espectro oposto estão as abordagens baseadas na modelação de tráfego, que exigindo maior 
quantidade de informação de base, também adicionam capacidade de análise e processamento 
dos dados. Estas características são importantes pois possibilitam a expansão do âmbito de 
estudo a uma área de influência do novo esquema rodoviário em vez de cingir a análise às 
alterações ao nível do corredor (Neves, 2007). 

 

3. Metodologia de análise 

A metodologia proposta procura aliar a versatilidade e robustez dos modelos de tráfego às 
características específicas do estudo dos impactos dos corredores “bus”. O seu desenvolvimento 
teve por base dois princípios orientadores: 

� Estudo da área de influência; 

� Avaliação dos impactos operacionais, por comparação entre os valores calculados pelo 
modelo para as situações “antes” e “depois”. 

O fluxograma da Figura 1 representa de uma forma sucinta as várias fases da metodologia 
proposta para a avaliação operacional dos impactes associados à introdução de um corredor 
“bus”.  

 

 

 



Figura 1 – Metodologia proposta 

As fases apresentadas pressupõem a definição de uma solução inicial (introdução/remoção de um 
corredor “bus”) que se indicie como plausível. A avaliação dos impactos operacionais originados 
recorre à utilização de modelos de simulação aplicados da seguinte forma sistemática e 
estruturada: 

� Delimitação da área de estudo: as alterações na capacidade das vias por introdução do 
corredor “bus” provocarão efeitos operacionais abrangentes e que requerem consideração para 
estudo de uma área mais abrangente que o corredor. O método proposto para a sua delimitação 
assenta na comparação de cenários “antes” e “depois” de variáveis básicas de procura (fluxos 
existentes e previstos) em conjugação com variáveis operacionais (ex. atrasos, tempos de 
percurso). A aferição dessas diferenças está relacionada com as características locais da rede, 
sendo certo que a utilização de um modelo tráfego que cubra uma área abrangente poderá 
constituir uma ajuda importante. 

� Selecção do modelo de tráfego: a selecção do modelo de tráfego a utilizar é uma tarefa 
obrigatória na persecução da metodologia proposta. O facto do estudo operacional abranger uma 
área de influência torna vital a utilização dos modelos de tráfego no processamento da informação 
necessária à análise e refinamento da solução a testar. Embora frequentemente sujeita a factores 
externos (custos, conhecimento prévio do modelo, etc.), a escolha deverá recair sobre um modelo 
que garanta o tratamento diferenciado de aspectos operacionais dos veículos (autocarros e 
tráfego generalizado) e contemple os prováveis efeitos de re-afectação de tráfego decorrentes da 
alteração proposta. 

� Construção de cenários: uma vez que o objectivo é a comparação entre os cenários 
“antes” e depois” da introdução do corredor “bus”, torna-se necessário que ambos os cenários 
sejam codificados. Esta tarefa engloba o conjunto de acções clássicas na construção de modelos 
que vão desde a recolha de dados, caracterização da procura e oferta, terminando na fase de 
calibração e validação do modelo (Tavares, 2003).  

� Avaliação de resultados: os outputs do modelo de tráfego permitirão o cálculo das variáveis 
operacionais associadas aos cenários em estudo e a consequente avaliação dos impactos 
operacionais associados ao novo esquema. Adicionalmente, os resultados deverão servir para a 
localização dos pontos onde se prevêem os impactes negativos mais significativos. Estes deverão 
ser considerados em melhorias a introduzir num refinamento da solução inicial por regresso à fase 
de construção de cenários. 
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4. Caso de Estudo 

4.1. Enquadramento 
O caso de estudo permitiu testar a aplicação da metodologia proposta na avaliação dos impactes 
operacionais decorrentes da introdução de um novo corredor bus numa importante via (Rua da 
Constituição) na cidade portuguesa do Porto (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Corredor analisado e área envolvente.  

 

Trata-se de um eixo viário de sentido único (2.7 km) que regista elevada procura, uma vez que 
suporta as ligações Este-Oeste da cidade e possui ligações com algumas das vias radiais mais 
influentes. O seu perfil transversal é variável, existindo sempre 2 vias reservadas ao tráfego 
generalizado. Existe igualmente uma via para o estacionamento no lado esquerdo do arruamento 
que cessa alguns metros antes dos cruzamentos, dando lugar a uma via adicional de aproximação 
de modo a incrementar a capacidade do mesmo.  

O esquema hipotético acrescentou 1,3 km de corredor “bus” aos 1,6 km já implementados no 
terreno, por reconversão da faixa de tráfego generalizado do lado direito. Manteve-se inalterado o 
esquema de circulação e não existiram tentativas de optimização da programação semafórica. 

A materialização dos cenários testados obedeceu aos princípios gerais da metodologia proposta 
de onde se destacarão os aspectos mais relevantes referentes a cada fase do processo (Figura 
3). 

___  Corredor “bus” existente ( até 2004) (0.3 Km) 

___ Corredor “bus” adicionado ( após 2004) (1.4 Km) 

___  Corredor “bus” a ser testado (1.3 km) 
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Figura 3 – Esquema da metodologia utilizada. 

4.2. Definição da área de Influência 
Na definição desta área foi utilizado o modelo de afectação de Tráfego da cidade do Porto 
(MATRA), propriedade da Câmara Municipal do Porto, construído com recurso ao software 
SATURN - Simulation and Assignment of Traffic to Urban Road Networks (Van Vliet, 2005). 

Os 4.7 km2 que definem a área de influência, foram delimitados de modo a incluir as zonas onde a 
variação de procura de tráfego (veíc/h) e atrasos (seg.) entre os cenários “com” e “sem” corredor 
“bus” foi tida como mais significativa. 

 

4.3. Selecção do modelo(s) de tráfego: 
Neste ponto foi tomada a opção de utilizar dois softwares para se proceder à análise operacional 
prevista: o modelo SATURN (Van Vliet, 2005) e o modelo DRACULA - Dynamic Route Assignment 
Combining User Learning and Microsimulation (Liu, 2005). A utilização do primeiro esteve 
relacionada com o conhecimento prévio do programa e com a disponibilidade da rede já 
modelada. Por outro lado, o funcionamento do SATURN baseado nos Cyclic Flow Profiles (Van 
Vliet, 2005), possibilita um grau de detalhe operacional dos outputs que foi considerado 
compatível com as exigências da análise proposta. Por sua vez, sendo DRACULA um software de 
microsimulação de tráfego, garantia à partida o grau de desagregação pretendido, com a 
vantagem extra de trabalhar num formato compatível com a codificação SATURN, permitindo 
assim uma fácil transposição dos dados para caracterização do cenário base. Em ambos os 
casos, foram detectadas algumas limitações dos modelos para o estudo específico da 
problemática dos corredores “bus” e que estão expressos no Quadro 1. 

 

 

 

 



Especificidades 
 

SATURN 
 

DRACULA 

Velocidade dos autocarros 

Autocarros circulam à mesma velocidade 
que o restante tráfego, não existindo por isso 
lugar à consideração de diferenças 
operacionais entre veículos (aceleração, 
desaceleração, etc.). 

Modelação de diferentes características 
operacionais por tipo de veículos. 

Paragens de autocarros 

Não existe possibilidade de modelar 
explicitamente aspectos relacionados com 
as paragens de autocarro (ex. localização, 
tempos de paragem, etc.). Este facto 
impossibilita a consideração dos seus efeitos 
na circulação automóvel e dos autocarros. 

Permite a modelação explícita das paragens de 
autocarros. Foram feitos ajustes ao software 
que permitiram que o tempo médio de paragem 
fosse modelado explicitamente. 

Circulação no corredor “bus” 

O programa assume capacidade infinita para 
os corredores bus e assim não são 
associados atrasos relativos a interferências 
autocarro – autocarro para essas zonas. 

Simulação das interferências entre autocarros 
nos corredores “bus”. 

Codificação das vias curta 
(setbacks) 

A codificação de vias curtas é um problema 
de difícil consideração no SATURN, pois o 
programa não permite viragens exclusivas 
para os autocarros ao nível da via. Uma 
análise de sensibilidade baseada em testes 
com o software revelou que, e de forma a 
evitar-se resultados não realísticos, a sua 
codificação não fosse contemplada. 

 

Foram detectados os mesmos problemas que 
no SATURN, mas testes revelaram que a 
codificação de vias curtas permitiria uma 
melhor aproximação às condições reais. Neste 
caso, os autocarros tinham de retomar a via de 
tráfego generalizado à esquerda antes da via 
curta, retomando o corredor “bus” no início do 
link seguinte. 

Outputs relativos aos 
autocarros 

Os resultados operacionais relativos aos 
autocarros são apresentados de forma 
desagregada por linha e arco  

Foi realizado um esforço de desenvolvimento 
do software de modo a que os resultados 
operacionais fossem obtidos por tipo de veículo 

Quadro 1 – Limitações dos modelos 

  

4.4. Construção de cenários 
A fase de construção de cenários integrou as tarefas de codificação das situações “antes” e 
“depois”, correspondentes respectivamente à situação “sem” e “com” corredor “bus”. No primeiro 
caso (Cenário Base), tratou-se de fazer a actualização do MATRA (procura e oferta) para a 
realidade da zona de influência para ambos os programas, procedendo-se posteriormente à 
respectiva calibração e validação destes cenários. Na concepção do cenário “com” corredor “bus” 
foi aplicado o modelo MATRA para definir três situações de procura distintas: 

o Cenário BL0: cenário representativo da situação onde não existe re-afectação de tráfego, isto 
é, a procura mantém-se igual ao Cenário Base, assim como os “caminhos” utilizados pelos 
veículos; 

o Cenário BL1: matriz O/D extraída do Cenário Base mas permitindo a reafectação de tráfego na 
zona de influência; 

o Cenário BL2: matriz O/D definida com base na re-afectação de tráfego que considera toda a 
rede codificada no MATRA.  

Observe-se que a definição destes três cenários permitiu demonstrar a importância dos dois 
aspectos previamente defendidos como essenciais à avaliação operacional do corredor “bus”, 
nomeadamente a consideração dos efeitos da re-afectação de tráfego na avaliação e a análise da 
área de influência em detrimento do simples corredor. 

4.5. Avaliação de resultados 
Conjugando o definido pela metodologia proposta e os objectivos específicos do caso em análise, 
a avaliação de resultados foi feita pela comparação entre os valores operacionais agregados 
fornecidos pelos programas utilizados, em relação à área de influência e ao eixo onde é 
introduzido o corredor “bus”. Registe-se que neste último caso, a análise abrange secções 



anteriores e posteriores ao “novo” corredor “bus” testado de modo a incluir-se na análise factores, 
por exemplo, relacionados com a propagação de filas.  

5. Resultados 

5.1. SATURN 
No Quadro 2 encontram-se apresentados, de uma forma sucinta, os resultados obtidos, nos 
diferentes cenários, para as variáveis operacionais consideradas. Pela análise dos valores 
denota-se uma deterioração generalizada das condições operacionais resultantes da introdução 
do corredor “bus” proposto. De facto, todos os cenários de procura utilizados na comparação com 
o cenário Base, com diferenças assinaláveis entre si, são indicativos das piores condições de 
circulação previstas para o transporte individual e mesmo para os autocarros a operar na área de 
influência. Tal facto resultará do incremento das condições de congestionamento, criadas pela 
perda de capacidade para o tráfego generalizado na Rua da Constituição. Os resultados também 
mostram uma disparidade assinalável entre os valores do cenário BL0 e os restantes, 
evidenciando a importância da consideração da reafectação de tráfego no processo de avaliação. 
Assinala-se ainda, o peso que o TI tem nos valores globais, resultado que é indicativo da 
importância de uma procura significativa de autocarros para a justificação operacional dos 
corredores “bus”. 

 

 
Sem 

corredor 
“BUS” 

Com corredor “BUS” Variação (%) 
Variáveis operacionais 

 Base BL0 BL1 BL2 BL0-Base BL1-Base BL2-Base 

Todos 1520,7 2250,6 1740,3 1592,9 48% 14% 5% 

Autocarro 17,4 21,3 18,8 18,7 22% 8% 7% 
Tempo Total (veh.h) 

(1) 

TI 1503,3 2229,3 1721,5 1574,2 48% 15% 5% 

Todos 2824,3 3960,6 3178,0 2981,5 40% 13% 6% 

Autocarro 870,0 1062,5 940,0 935,0 22% 8% 7% 
Tempo Total de “passageiro” (pass.h) 

(2) = (1) x Ocupação média veículo 

TI 1954,3 2898,1 2238,0 2046,5 48% 15% 5% 

Todos 22475,0 21360,6 22516,3 22276,3 -5% 0% -1% 

Autocarro 275,6 264,5 272,2 273,5 -4% -1% -1% 
Distância Total percorrida (veh.km) 

(3) 

TI 22199,4 21096,1 22244,1 22002,8 -5% 0% -1% 

Todos 14,8 9,5 12,9 14,0 -36% -12% -5% 

Autocarro 15,8 12,4 14,5 14,6 -21% -9% -8% 
Velocidade média (km/h) 

(4) = (3) / (1) 

TI 14,8 9,5 12,9 14 -36% -13% -5% 

Velocidade média de “passageiro” 
(km/h) 

(5) = ( (3)TI x Oc.TI+(3)aut. x Ocaut.)  / (2) 

Todos 15,1 10,3 13,4 14,2 -32% -11% -6% 

Quadro 2 – SATURN: resultados na área de influência 

O Quadro 3, referente à análise do corredor da Rua da Constituição, permite detectar melhorias 
operacionais nos cenários BL1 e BL2 para os autocarros. Comparando estes resultados com os 
valores do quadro anterior, é reforçada a ideia da importância da análise da área de influência, 
sob pena de as melhorias locais serem de efeito contrário ao nível da área. Por outro lado, a 
circulação para o TI não só piora, como o seu peso na avaliação final, mesmo considerando a 
variável ponderada “velocidade passageiro”, continua a ser muito influente para a análise conjunta 
considerando os dois modos de transporte estudados. 

 

 

 



 

 
Sem 

corredor 
“BUS” 

Com corredor “BUS” Variação (%) 
Variáveis operacionais 

 Base BL0 BL1 BL2 BL0-Base BL1-Base BL2-Base 

Todos 253,4 816,5 360,0 251,4 222% 42% -1% 

Autocarro 1,9 3,2 1,7 1,7 63% -12% -14% 
Tempo Total (veh.h) 

(1) 

TI 251,5 813,3 358,3 249,7 223% 42% -1% 

Todos 424,0 1215,1 551,4 408,5 187% 30% -4% 

Autocarro 97,1 157,8 85,6 83,9 63% -12% -14% 
Tempo Total de “passageiro” (pass.h) 

(2) = (1) x Ocupação média veículo 

TI 327,0 1057,3 465,8 324,6 223% 42% -1% 

Todos 3478,7 2682,0 2898,5 2875,5 -23% -17% -17% 

Autocarro 31,6 24,4 30,4 30,4 -23% -4% -4% 
Distância Total percorrida (veh.km) 

(3) 

TI 3447,1 2657,7 2868,1 2845,1 -23% -17% -17% 

Todos 13,7 3,3 8,1 11,4 -76% -41% -17% 

Autocarro 16,3 7,7 17,8 18,1 -53% 9% 11% 
Velocidade média (km/h) 

(4) = (3) / (1) 

TI 13,7 3,3 8,0 11,4 -76% -42% -17% 

Velocidade média de “passageiro” 
(km/h) 

(5) = ( (3)TI x Oc.TI+(3)aut. x Ocaut.)  / (2) 

Todos 14,3 3,8 9,5 12,8 -73% -33% -11% 

Quadro 3 – SATURN: resultados no corredor analisado 

5.2. DRACULA 
Os resultados obtidos com recurso ao DRACULA para a área de influência (Quadro 4) indicam de 
novamente que a solução de introduzir um corredor bus com as características apresentadas não 
se traduzirá em benefícios operacionais, nem para o transporte individual nem para os próprios 
autocarros. Os cenários analisados indicam as mesmas tendências já anteriormente reveladas, 
nomeadamente a influência da consideração dos fenómenos de reafectação de tráfego e procura 
nos resultados finais. 

 
Sem 

corredor 
“BUS” 

Com corredor “BUS” Variação (%) 
Variáveis operacionais 

 Base BL0 BL1 BL2 BL0-Base BL1-Base BL2-Base 

Todos 1403 1801 1535 1486 28% 9% 6% 

Autocarro 19,3 20,6 20,5 20,7 7% 6% 7% 
Tempo Total (veh.h) 

(1) 

TI 1384 1780 1515 1465 29% 9% 6% 

Todos 2766 3344 2993 2941 21% 8% 6% 

Autocarro 967 1030 1024 1037 7% 6% 7% 
Tempo Total de “passageiro” (pass.h) 

(2) = (1) x Ocupação média veículo 

TI 1799 2314 1969 1904 29% 9% 6% 

Todos 20411 18778 20194 20202 -8% -1% -1% 

Autocarro 236 234 233 234 -1% -1% -1% 
Distância Total percorrida (veh.km) 

(3) 

TI 20175 18544 19961 19968 -8% -1% -1% 

Todos 14,5 10,4 13,2 13,6 -28% -10% -7% 

Autocarro 12,3 11,4 11,5 11,3 -7% -7% -8% 
Velocidade média (km/h) 

(4) = (3) / (1) 

TI 14,6 10,4 13,2 13,7 -28% -10% -6% 

Velocidade média de “passageiro” 
(km/h) 

(5) = ( (3)TI x Oc.TI+(3)aut. x Ocaut.)  / (2) 

Todos 13,8 10,7 12,6 12,8 -22% -9% -7% 

Quadro 4 – DRACULA: resultados na área de influência 



Do Quadro 5 referente aos resultados ao nível do corredor, realça-se o facto de este indicar que 
as condições operacionais deterioram-se em todos cenários para os modos de transporte 
considerados. Se em relação ao TI, poderia ser de esperar esse resultado face à perda de 
capacidade imposta pelo corredor “bus” proposto, já o resultado poderá ser menos evidente para 
o caso dos autocarros. Para esta conclusão foi decisiva a capacidades que modelos de 
microsimulação de tráfego como o DRACULA têm para replicar aspectos da operação dos 
autocarros (ex. tempo de paragem, características dos veículos, etc.) que podem ser importantes 
sobretudo em análises mais pormenorizadas do problema.  

 
Sem 

corredor 
“BUS” 

Com corredor “BUS” Variação (%) 
Variáveis operacionais 

 Base BL0 BL1 BL2 BL0-Base BL1-Base BL2-Base 

Todos 152 208 153 145 36% 0% -5% 

Autocarro 1,9 2,5 2,0 2,1 32% 6% 10% 
Tempo Total (veh.h) 

(1) 

TI 151 205 151 142 36% 0% -5% 

Todos 291 392 297 290 35% 2% 0% 

Autocarro 95 125 101 105 32% 6% 10% 
Tempo Total de “passageiro” (pass.h) 

(2) = (1) x Ocupação média veículo 

TI 196 267 196 187 36% 0% -5% 

Todos 2406 1794 2030 2021 -25% -16% -16% 

Autocarro 22,4 21,5 21,6 22,1 -4% -3% -1% 
Distância Total percorrida (veh.km) 

(3) 

TI 2383 1773 2009 1999 -26% -16% -16% 

Todos 15,8 8,6 13,3 14,0 -45% -16% -11% 

Autocarro 11,8 8,6 10,7 11,1 -27% -9% -6% 
Velocidade média (km/h) 

(4) = (3) / (1) 

TI 15,8 8,6 13,3 11,1 -45% -16% -30% 

Velocidade média de “passageiro” 
(km/h) 

(5) = ( (3)TI x Oc.TI+(3)aut. x Ocaut.)  / (2) 

Todos 14,5 8,6 12,4 12,8 -40% -14% -12% 

Quadro 5 – DRACULA: resultados no corredor analisado 

6. Conclusões gerais e perspectivas futuras 

O presente artigo descreveu o estudo realizado para a análise dos impactes decorrentes da 
introdução de um corredor “bus” em meio urbano. Partindo de uma pesquisa bibliográfica inicial, 
foi apresentada uma metodologia geral baseada na utilização de modelos de tráfego comerciais 
para quantificação de varáveis operacionais relativas a cenários “antes” e “depois”. A metodologia 
sugere que a análise se faça numa área alargada (área de influência) e considerando os principais 
modos de transporte a operar na mesma. Os procedimentos foram posteriormente testados tendo 
como base a modelação de um esquema rodoviário que inclui a introdução de um corredor “bus” 
na Rua da Constituição na cidade do Porto.  

Os testes realizados permitiram fundamentar algumas conclusões referentes a este tipo de 
estudo: 

�  O recurso à modelação foi confirmado como um instrumento importante para os estudos 
operacionais em ambientes complexos; 

� Demonstrou-se que é essencial estudar o problema na área de influência do corredor 
“BUS” e considerando todos os veículos afectados sob pena de se desprezar impactes 
operacionais significativos; 

� A avaliação ao nível do corredor permite isolar problemas específicos que poderão ser alvo 
de futuras melhorias, sendo que para tal será determinante a capacidade de modelar aspectos 
específicos dos corredores “BUS” e da operação dos autocarros. 



� A caracterização da procura no processo de avaliação é determinante para os resultados 
obtidos pela metodologia proposta, especialmente ao nível da consideração de aspectos 
relacionados com a re-afectação de tráfego. 

� Soluções de prioridade aos autocarros devem ser consideradas numa lógica de aplicação 
mais global, sob pena de se melhorar a operação localmente prejudicando a situação na área de 
influência.  

Por outro lado, existem limitações, muitas delas intrínsecas à própria utilização de modelos de 
tráfego, que deverão ser tidas em consideração quer em estudos utilizando a metodologia 
proposta, quer no âmbito de eventuais melhorias a incluir na mesma. Poder-se-á sugerir como 
objectivos prioritários: 

� Aplicação a mais esquemas de corredores “bus” e validação contra resultados medidos 
pós-implementação. 

� Aperfeiçoamento dos esquemas iniciais via resultados da modelação de tráfego; 

� Alargamento do âmbito operacional da metodologia a questões como a regularidade de 
serviço e permissão de utilização das vias “bus”. 

� Análise de novos padrões da procura considerando cenários onde a transferência modal é 
contemplada. 

� Aplicação da metodologia para cálculo de variáveis de outra natureza (ex. ambientais, 
energéticos) e/ou input de uma análise económica. 
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