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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas grandes cidades a existência de um Sistema de Transporte Público eficiente 

é fundamental para garantir desenvolvimento adequado e qualidade de vida da população em 

razão da mobilidade urbana estar fortemente atrelada a esses dois fatores.  

 Mobilidade urbana é a capacidade de satisfazer as necessidades de locomoção da 

população por meio de ações de integração entre modais e meios de transporte. Visa permitir o 

acesso universal à cidade e em vista disso existe a Política Nacional de Mobilidade Urbana, lei 

nº 12.587/2012 (Brasil, 2012), que trata a mobilidade como um direito a ser promovido e 

garantido.  

Segundo Ferraz e Torres (2004, p. 21), o crescimento físico, social e econômico 

das cidades vincula-se a mobilidade urbana por depender da facilidade de acesso a bens, 

serviços e informações. Como as cidades passam por constantes mudanças para garantir a sua 

manutenção, o setor de transporte busca adaptar-se aos novos perfis delas por meio do estudo, 

atualização e implantação de sistemas de gestão de tráfego compatíveis. Dessa maneira, 

surgiram os diversos sistemas de transporte que se tem hoje.  

De acordo com Parra (2006), o sistema de transporte “é o conjunto de elementos 

e ações para o deslocamento de pessoas e produtos”. Dentre os sistemas tem-se os Sistemas de 

Transporte Público por Ônibus (STPO) que podem apresentar características de Transporte 

Público Massivo ou de Transporte Público Coletivo.  

O STPO da cidade de São Paulo encaixa-se em coletivo por possuir variedade 

de sistemas, esquemas operacionais, veículos e tecnologias. Há apenas dois trechos com 

características de massivo: o Expresso Tiradentes e Corredor Metropolitano São Mateus – 

Jabaquara, resultados da implantação de um STPO brasileiro que ganhou versões adaptadas ao 

redor do mundo por ser barato e tão eficaz quanto os Sistemas de Transporte sobre Trilhos, o 

Bus Rapid Transit (BRT). 

Dentre as principais características do BRT está a classificação das linhas de 

ônibus em linhas troncais, alimentadoras e interbairros (sistema troncal-alimentador). 

A maior parte de São Paulo possui STPOs convencional, corredor de ônibus e 

faixa exclusiva. Alguns corredores e faixas da cidade apresentam lentidão devido a formação 

de filas de veículos próximos aos pontos de ônibus. Dentre as medidas de engenharia de tráfego 

adotadas para solucionar o problema estão as Faixas Reversíveis Exclusivas para Ônibus. Estas 

faixas consistem na inversão do sentido de circulação de faixas de rolamento durante os horários 

de pico da manhã e da tarde.  
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Entretanto, essa intervenção torna-se ineficaz quando a demanda no outro 

sentido também é representativa, pois transfere a circulação de ônibus para faixas de rolamento 

destinadas a circulação de veículos particulares provocando congestionamentos. Cabe ressaltar 

que segundo Ferreira, Silva e Reis (2013), para garantir o desenvolvimento adequado no quesito 

transporte a infraestrutura deve ser planejada de forma que nem o coletivo nem o privado sejam 

sobrecarregados.  

De acordo com Serva (2015), em fevereiro de 2015 a prefeitura da cidade 

apresentou uma nova licitação de transportes públicos que previa a redução da frota de ônibus 

para 11 mil veículos e classificação das linhas segundo o conceito troncal-alimentador com 

objetivo de solucionar o problema. Já houve tentativas de implantar essa classificação em 

corredores de São Paulo. Branco (2011), Biondilo e Castro (1999) analisaram sua aplicação nas 

linhas do corredor Santo Amaro-Nove de Julho e observaram que ele perdeu suas características 

troncais ao longo do tempo, provocando diminuição da velocidade média dos veículos e novos 

pontos de formação de filas.  

Portanto, é necessário analisar os impactos que esta alteração provocaria 

considerando as particularidades atuais da cidade, como verificar sua interferência no tamanho 

das filas e na velocidade média dos corredores, bem como, até qual ponto a frota pode ser 

reduzida sem que ocorra superlotação dos veículos.  

Em vista disso, este trabalho apresenta uma análise sobre a interferência que a 

classificação das linhas de ônibus pode causar sobre a mobilidade urbana da cidade de São 

Paulo, contribuindo para ampliar o conhecimento acerca das possibilidades de adaptação e uso 

de metodologias aplicadas em outras localidades. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a interferência que a classificação das linhas de ônibus pode causar 

sobre a mobilidade urbana de cidades, a partir do estudo de caso da cidade de São Paulo. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Investigar os tipos de sistemas de transporte coletivo existentes. 
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Pesquisar as estratégias e metodologias aplicadas na definição de rotas de 

ônibus. 

Analisar as condições de uso e operação dos ônibus nos corredores e faixas 

exclusivas. 

Determinar a composição de rotas de ônibus que um corredor pode suportar. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Ferraz e Torres (2004), o transporte público possui dois aspectos 

positivos de grande importância: a questão social e o caráter democrático. Ambos porque o 

transporte público contribui para que a população de baixa renda ou aqueles que não podem 

dirigir possam se locomover pela cidade. Segundo dados da pesquisa de Mobilidade Urbana 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (2015), 40% dos paulistanos não 

possuem carro. 

Desde 1970 autores pelo mundo alertam que priorizar apenas o transporte 

particular pode fazer com que as cidades atinjam uma situação insustentável, como pode-se 

notar: 

Camp Oakley: “A cidade que quiser resolver o problema de locomoção de seus 

habitantes com automóveis ampliará cada vez mais as áreas centrais de circulação e 

estacionamento, até o extremo em que não existirão mais edifícios; aí, deixará de existir também 

a cidade” (Ferraz; Torres, 2004 apud BRANCO, 1981) 

John Volpe: “Há 50 anos nós necessitávamos de transporte público em virtude 

da maioria dos americanos não possuir automóvel. Hoje nós precisamos ainda mais desse tipo 

de transporte, devido ao fato da maioria dos americanos possuir automóvel” (Ferraz; Torres, 

2004 apud UTRB, 1978). (UTRB, 1978) 

Jaime Lerner também defendeu esse raciocínio há 20 anos atrás ao afirmar que 

soluções como isenção de impostos nas vendas de carros, construção de novos viadutos, túneis, 

elevados e etc “não levam a nada a não ser mudar de lugar os congestionamentos de trânsito.” 

(NOVAES, 2010). 

É importante destacar que medidas parecidas não podem ser adotadas para o 

transporte público sem que sejam analisadas outras alternativas mais eficazes. Aumentar o 

número de faixas de ônibus sem antes eliminar outras possibilidades, como por exemplo, 

remanejamento das rotas, apenas muda de lugar as filas de ônibus nas faixas tornando este 

problema semelhante ao vivenciado pelos carros. 
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Para diminuir o número de carros nas vias é preciso que o transporte público 

torne-se atrativo para o usuário. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(2011) as três grandes preocupações da população ao optar por um meio de transporte são: a 

velocidade, o preço e a disponibilidade. 

Segundo Globo G1 (2015), a velocidade média no corredores é 22,4 km/h 

durante o horário de pico. E de acordo com a pesquisa de Mobilidade Urbana realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (2015) o tempo médio de deslocamento para 

atividade principal dos paulistanos é de 1h44 e o tempo médio para realizar todos os 

deslocamentos na cidade ficou em 2h38, desses dados a média para o que usam transporte 

público foi 8 minutos a mais do que a media dos paulistanos que utilizam os carros. Mesmo 

diante dos dados, essa pesquisa também aponta que 80% dos entrevistados deixariam de usar o 

carro, caso houvesse uma boa alternativa de transporte. 

Dentre as alternativas de transporte público, os STPO têm ganhado maior 

visibilidade em todo mundo, principalmente as faixas exclusivas e os corredores de ônibus. O 

BRT, por exemplo, já tem versões adaptadas em 34 países: Canadá, Estados Unidos, México, 

Guatemala, Panamá, Colômbia, Chile, Venezuela, Brasil, Suécia, Espanha, Japão, China, 

Austrália, Irã, Africa do Sul, entre outros (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTES URBANOS, 2016).  De acordo com Alexandre e Balassiano (2012), o 

prazo de implantação do BRT é de 2,5 anos, enquanto que a implantação do Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT) demora 5 anos e do metrô 9 anos, além disso, o custo de implantação do BRT 

chega a ser 18 vezes menor do que o custo de implantação do metrô.  

Para países em desenvolvimento, como o Brasil, investir em STPO pode ser uma 

boa alternativa uma vez que estes países dispõem de poucos recursos financeiros e apresentam 

alta demanda por transporte público.  

Em vista disso, é importante analisar novas alternativas para melhorar o 

transporte público da cidade de São Paulo. Os STPO têm se mostrado mais eficientes em várias 

regiões do mundo devido às novas estratégias adotadas para potencializá-los, portanto, verificar 

maneiras de melhorá-los é essencial. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Recuar 2 tab no início dos parágrafos. Texto justificado fonte 12, espaçamento 

entrelinhas 1,5. Indique a metodologia de sua pesquisa.  

Este trabalho será desenvolvido por meio de pesquisas teórica e prática. 
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A pesquisa teórica terá como base a pesquisa bibliográfica sobre conceitos 

relacionados a mobilidade urbana e engenharia de tráfego.  

Será realizada pesquisa sobre os STPO existentes em todo o mundo, além de 

uma busca por estudos e análises referentes a classificação, distribuição e remanejamento das 

linhas nesses sistemas. 

Além do mais, será levantado um histórico do transporte na cidade de São Paulo, 

focando na forma como ele é estruturado.  

A pesquisa prática consistirá em realização macro-simulação no software 

VISUM desenvolvido e oferecido pela PTV Group à Universidade Presbiteriana Mackenzie. A 

simulação ocorrerá em duas etapas principais. 

A primeira etapa consistirá na definição do corredor de ônibus da cidade mais 

adequado para elaboração do estudo de caso. Para isso, a pesquisa teórica será importante pois 

é por meio dela que serão definidos os parâmetros que devem ser considerados. Definidos esses 

parâmetros serão solicitados arquivos, mapas e dados às instituições responsáveis pelo 

monitoramento das vias, como a São Paulo Transporte (SPTrans) e a Companhia de Engenharia 

de Tráfego (CET). Esses dados serão inseridos no VISUM para compor uma visualização da 

situação dos corredores da cidade por meio de sobreposição de camadas e geração de esquemas 

e mapas temáticos, feito isso será possível escolher o trecho de análise.   

Na segunda etapa será feita macro-simulação para o corredor de ônibus 

selecionado, onde serão inseridas mais informações da região onde o corredor estiver inserido 

como o carregamento das vias, volume de tráfego e os mapas de links, conectores, zonas e 

regiões. A matriz origem-destino (OD) também será necessária, ela poderá ser obtida por meio 

de solicitação às instituições anteriormente citadas ou simulada no próprio software através de 

informações como renda, idade, atividades, entre outros que podem ser obtidas pelo Censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010 ou outro. 

Serão simuladas as preferências ideais dos usuários por rotas levando em 

consideração parâmetros como custo ou tempo de viagem e o resultado dessas preferências 

serão comparados com as rotas de ônibus em operação. Posteriormente, será simulado o 

remanejamento das linhas de acordo com os resultados dessas preferências e de acordo com a 

classificação troncal-alimentadora das linhas de ônibus.  

Serão analisados por meio de simulação fatores como redução ou aumento da 

velocidade média dos corredores, do tempo de percurso, das filas de ônibus que se formam 

próximas aos pontos de parada, lotação dos veículos, entre outros para que seja verificada a 

composição de rotas que o corredor pode suportar. 
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Este estudo prático permitirá ainda avaliar as possíveis contribuições que o 

remanejamento das linhas de ônibus pode promover para a mobilidade urbana. 

Serão observados os procedimentos éticos para a realização da pesquisa e a 

mesma será submetida à Comissão de Ética em Pesquisa da Escola de Engenharia. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho estará estruturado em cinco seções. 

A Seção 1 trará a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: texto de 

conceituação e caracterização do tema; Objetivos; Justificativa; e Metodologia. 

A Seção 2 apresentará uma revisão da literatura sobre a evolução e as 

características do transporte urbano no município de São Paulo, pontuando aspectos de 

mobilidade urbana e os principais conceitos de engenharia de tráfego pertinentes a este estudo. 

Além disso, abordará os sistemas de transporte público existentes no Brasil e no mundo, 

focando na forma como são distribuídas e classificadas as linhas de ônibus de acordo com as 

particularidades de cada região. 

A Seção 3 irá explicar conceitos básicos de geoprocessamento e simulação, 

ilustrando como eles podem auxiliar na análise dos dados referentes ao problema de pesquisa. 

Será feita uma revisão da literatura focada na utilização de simulações em estudos semelhantes. 

Além disso, apontará os diversos meios utilizados para monitorar o tráfego na cidade de São 

Paulo, citando as ferramentas disponíveis para a obtenção dos dados. 

A Seção 4 consistirá na abordagem prática da pesquisa onde serão apresentados 

os resultados da metodologia que envolvem os resultados da simulação no VISUM e a avaliação 

das possíveis contribuições que o remanejamento das linhas de ônibus pode promover para a 

mobilidade urbana da cidade de São Paulo. 

A Seção 5 relatará as conclusões do trabalho e indicará algumas recomendações 

para pesquisas futuras. 
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1.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

ATIVIDADES 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/04 24/4 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 

Revisão do projeto - Seção 1                  X X X X 

Ampliação das referências X X X X X                 

Seção 2 – Pesquisar os conceitos e parâmetros de 

engenharia de tráfego pertinentes a este estudo 
X X X X X                   

Seção 2 – 2.1 Analisar a evolução e as características 

do transporte urbano no município de São Paulo 
      X X                 

Seção 2 – 2.2 Pesquisar os sistemas de transporte 

público existentes no Brasil e no mundo 
      X X X              

Seção 3 – Estudo de geoprocessamento e simulação, 

aprender a utilizar o VISUM simultaneamente. 
X X X X X X X X X X         

Seção 4 – Pesquisa e coleta de dados para realização 

da parte prática e apresentação textual de como e de 

onde esses dados são obtidos 

X X X X X X X          
 

Seção 5 – 5.1 Abordagem Prática: Definição do trecho 

para realização da simulação 
        X  X X X          

Seção 5 – 5.2 Abordagem Prática – Estudo de caso: 

Simulação no Visum do trecho escolhido com base 

nos dados coletados 

       X X X X X X  
 

Seção 5 – 5.3 Analise dos resultados do estudo de 

caso focando na contribuição do remanejamento das 

linhas de ônibus 

          X X X  
 

Seção 6 – Conclusão                     X X X  

Revisão final                        X X  
Entrega final                            X 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Os estudos relacionados ao transporte feito por ônibus e mobilidade urbana 

apresentaram/identificaram a capacidade do sistema como o conceito fundamental a ser tratado 

e envolvem dois assuntos principais: a definição e avaliação dos resultados da implantação de 

diferentes sistemas de transporte público pelo mundo e a análise dos resultados da adoção das 

medidas aplicadas que não pertencem a um sistema específico na cidade de São Paulo.  

É possível observar que muitos artigos relacionaram o aumento da velocidade 

média dos ônibus como fator contribuinte ou essencial para o aumento da capacidade do 

sistema. E, inclusive, tratam sobre os fatores que podem influenciar na perda de velocidade 

média, sendo um deles as filas de ônibus. 

Em vista disso, a revisão da literatura é dividida em duas seções: a primeira 

apresenta os estudos focados nos sistemas de transporte público existentes; a segunda aborda 

análises dos impactos e resultados das medidas implantadas nos corredores de São Paulo que 

são ou não partes dos sistemas conhecidos na primeira seção. 

 

2.1 SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS EXISTENTES 

 

A fim de compreender quais são os sistemas de transporte público por ônibus 

existentes Santos (2014) apresenta e compara as características dos seguintes sistemas: 

Convencional, Faixas Exclusivas, Bus Rapid Service (BRS), Corredores e BRT. Demonstra as 

vantagens e desvantagens e os quesitos que devem ser considerados durante a escolha de um 

sistema, ressaltando a capacidade que cada um deles é capaz de atender e enfocando que o 

processo de escolha envolve uma análise física e financeira da região. O estudo também 

apresenta o quadro atual brasileiro em relação aos projetos de sistemas de ônibus, nota-se que 

há sistemas de corredores e BRT consolidados com bons resultados e também um crescente 

número de projetos em todo o país, exceto na região norte. 

Gonzalez e Cerón (2013), buscaram levantar dados qualitativos e quantitativos 

a fim de identificar os fatores de sucesso do BRT em cada localização geográfica. 

Demonstraram que na Europa, Austrália e América do norte, o BRT dispõe de alta tecnologia 

e maior velocidade e funciona como um complemento aos outros modais. Enquanto em países 

em desenvolvimento, as estratégias mais trabalhadas no BRT focam em serviço, passageiros, 

rotas e impactos sobre a população, conquistando  maior número de usuários, como ocorre em 

Bogotá, na  Colômbia e em Curitiba e Porto Alegre, no Brasil.  
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Ainda assim, Cabral et al. (2013) focaram seu estudo em outro sistema, o Bus 

with high level of service (BHLS), que foi criado na Europa e consiste na distribuição troncal 

das linhas de ônibus sem a construção de canaletas exclusivas segregadas. Defende que essa 

alternativa é interessante para as cidades que possuem vias estreitas e recursos financeiros 

reduzidos por não apresentar a necessidade de desapropriação para sua implantação. Ainda 

aborda a maneira como este sistema foi aplicado em Cambridge e no Rio de Janeiro como 

estratégia de melhoria do BRS. 

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2015) realizou 

uma sequência de pesquisa com o intuito de ampliar o debate sobre a questão da priorização do 

transporte público. Os resultados apontaram que os sistemas BRT, as faixas exclusivas e os 

corredores agradaram os usuários e geraram maior produtividade. Dois índices a destacar são o 

aumento em 50% da velocidade média dos ônibus e o ganho de 40,7 minutos por dia para os 

usuários em 2014, após a adoção das faixas exclusivas em São Paulo. 

Em (International Conference On Transportation (2007), foi apresentado o 

estudo de microssimulação do North-South Central Axis, em Beijing, China, com e sem 

aplicação do BRT. Os resultados apontaram grande redução do volume de ônibus ao longo do 

corredor e aumento na capacidade de carregamento de passageiros, 40% a mais nos pontos 

críticos do Beijing Center Axis Corridor. 

Em Brasília-DF, Marques et al (2013), realizou uma microssimulação do 

terminal Park Way do corredor de BRT no eixo sul para verificar se a distribuição troncal das 

linhas elimina as filas de ônibus nas faixas. O resultado foi negativo, porém não conclusivo, 

uma vez que o autor informou que não foi possível realizar a calibração correta do software. 

O Estado do Rio de Janeiro (2015) desenvolveu uma pesquisa sobre o impacto 

da operação do BRT TransCarioca na mobilidade urbana da cidade do Rio. O sistema 

demonstrou índices satisfatórios para a maioria dos fatores investigados, e para os aspectos que 

ainda devem ser melhorados foram apresentadas sugestões de alternativas. Dentre esses 

aspectos tem-se a superlotação dos ônibus nos corredores. Em vista disso, o estudo sugere que 

seja aperfeiçoado o ajuste da frequência de veículos nas linhas troncais e alimentadoras do 

sistema de acordo com a demanda diária observada. 

 

  



15 

 

2.2 MEDIDAS QUE OBJETIVAM DIMINUIR AS FILAS DE ÔNIBUS NOS 

CORREDORES DE SÃO PAULO 

 

Recuar 2 tab no início dos parágrafos. Texto justificado fonte 12, espaço 1,5 

entre as linhas. Se for organizar o texto em seções, incluir, pelo menos, duas seções secundárias. 

Você deve redigir um texto nesta seção indicando o que será tratado nas seções secundárias. As 

seções secundárias devem ser incluídas no Sumário. 

Comparando os estudos da seção anterior com a situação de São Paulo percebe-

se que a cidade vem aplicando medidas características de vários sistemas simultaneamente. Há 

alguns trechos com aplicação do BRT e um crescente investimento em faixas exclusivas e 

corredores de ônibus. Isso se deve ao fato da cidade ter apresentado crescimento físico não 

planejado no decorrer dos anos e cada uma de suas regiões apresentarem suas próprias 

particularidades e necessidades que são atendidas a posteriori. Os próprios corredores diferem 

entre si, pois alguns operam com um sistema Tronco-Alimentador, enquanto outros operam 

com um sistema direto de distribuição das linhas. É importante destacar que nenhum dos dois 

métodos aplicados conseguiu eliminar os problemas de superlotação dos veículos e de 

congestionamentos das linhas como veremos a seguir. 

Como afirma Branco (2011), é consenso a impossibilidade de se sustentar os 

sistemas de transporte somente pela utilização de automóveis. Além da inviabilidade de se 

investir apenas em metrôs e trens devido aos seus altos custos de implantação. A cidade de São 

Paulo tem demonstrado essa impossibilidade com o congestionamento de Avenida Roberto 

Marinho e do Rodoanel em poucos anos de uso, por exemplo. 

Este autor, avaliando o histórico dos sistemas de ônibus de São Paulo atenta ao 

fato de que o conceito de linhas tronco já é aplicado há muitos anos na cidade. Entretanto, 

corredores como o de Santo Amaro-Nove de Julho e o Diadema-Morumbi perderam esse 

caráter com a inclusão de novas linhas sobrepostas, diminuindo sua velocidade média e 

degradando o serviço. O autor ressalta que espaços vazios nos corredores de ônibus são um 

fator com o qual se deve tomar cuidado. Em um primeiro momento, para estes casos, a vontade 

dos gestores é de incluir mais linhas para aumentar sua capacidade, porém, o objetivo das faixas 

exclusivas e corredores é aumentar a velocidade média dos ônibus nos trajetos e esta deve ser 

premissa maior. Ao incluir muitas linhas, essa velocidade pode ser reduzida fazendo com que 

o corredor não cumpra efetivamente sua função. 

Discussão semelhante havia sido apontada por Biondilo e Castro (1999) ao 

investigar o resultado da implantação de conjuntos de Linhas Tronco e Alimentadoras de ônibus 
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na cidade de São Paulo. Alguns dos corredores analisados como Paes de Barros e Santo Amaro-

Nove de Julho não apresentaram os resultados esperados de um sistema troncal. A razão 

apontada foi a perda da configuração troncal devido ao acréscimo de novas linhas ao longo do 

tempo. De acordo com esses autores a distribuição das linhas deve ser feita conjuntamente com 

outras medidas para que seja eficiente como informatização do sistema, construção de faixas 

duplas próximas aos pontos de parada, integração das passagens, segregação total do corredor, 

entre outros.  

Ferreira, Silva e Reis (2013) realizaram estudo de caso em um corredor de ônibus 

que possui sistema direto de classificação das linhas, o Campo Limpo – Rebouças – Centro. 

Essa aplicação de corredor de ônibus se mostrou ineficiente quando comparada com a operação 

convencional da via. Houve inclusive uma perda de capacidade na própria faixa de ônibus, um 

problema comum a outros corredores da cidade. Os autores apontam que o ocorrido se deve a 

dois fatores: existência de linhas em excesso percorrendo o trecho analisado e ausência de faixas 

de ultrapassagem. 

A adoção de um sistema Troncal-Alimentador deve ser feita de forma que não 

permita o acréscimo de novas linhas para que não perca seu caráter. Além do mais, é necessário 

que essa distribuição seja implantada conjuntamente com infraestrutura adequada. Como foi 

apresentado por Alves et al. (2015), “O transbordo, também chamado de transferência ou 

baldeação, é percebido pelo usuário como uma experiência negativa.”. Se este sistema é mal 

implementado a obrigatoriedade da baldeação torna-se um forte problema. 

Há estudos com a finalidade de solucionar os problemas das filas de ônibus que 

analisaram outros fatores além da distribuição das linhas, como por exemplo, Godarth et al. 

(2013) e Arhin et al. (2015). O primeiro investigou os impactos que a redução do tempo de 

ciclo dos semáforos próximos a pontos de parada provocam nas filas e consequentemente na 

velocidade média do trecho analisado. O segundo simulou a interferência dos tempos gastos 

em cada ponto sobre a velocidade média do percurso. Nele foi considerado o tempo de parada 

para embarque e desembarque de passageiros (Dwell Time) e o tempo gasto pelo veículo nas 

filas e na aceleração até atingir a velocidade média do percurso, o Total Bus Stop Time (TBST). 

Os estudos apresentados comprovam a existência da preocupação em solucionar 

os problemas relacionados a baixa capacidade dos corredores de ônibus implantados na cidade 

de São Paulo, visando tornar esse meio de transporte eficiente e atrativo. Fica evidente que o 

remanejamento das linhas em sistema Troncal-Alimentador é a solução mais procurada para 

isso, entretanto, por falta de estudo, planejamento e inserção de infraestrutura adequada que o 

complemente e sustente, a troncalização que foi feita até então não atingiu os resultados 
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esperados. Um estudo de caso detalhado sobre o sistema permitirá informar se é possível que 

ele gere benefícios suficientes para melhoria da mobilidade urbana. 
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