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1 INTRODUÇÃO 

  

O crescimento dos centros urbanos e a especulação imobiliária fez com 

que a população iniciasse um processo de habitação nas periferias, a procura de moradia 

de qualidade com um baixo custo. Assim, as distâncias a serem percorridas por essas 

pessoas até os centros comerciais aumentaram. 

A extensão desta distância de origem e destino, acarretou em grandes 

deslocamentos a serem percorridos, somado ao aumento do poder aquisitivo da população 

nas últimas décadas, trouxe um aumento da frota veicular individual, e 

consequentemente, o problema do congestionamento que encontramos atualmente nos 

grandes e médios centros urbanos. Diante deste problema, fez-se necessário analisar 

meios de amenizá-lo, buscando alternativas pelo uso do transporte coletivo em 

preferência ao transporte individual.  

A tentativa de usar transporte coletivo e privilegia-lo com a implantação 

de faixas e corredores exclusivos não é recente. Os Estados Unidos já apresentam faixas 

exclusivas para a circulação de ônibus desde a década de 1930. E Atualmente além das 

faixas, algumas cidades norte americanas estão conseguindo reduzir o tempo de viagem 

dos seus veículos públicos, com a utilização de sistemas semafóricos que dão prioridade 

aos mesmos. (ECCEL, 2015). 

Já no Brasil, as faixas exclusivas de ônibus surgiram entre as décadas de 

1970 e 1980, mas só ganharam foco no último biênio. Atualmente, operam com 125 

corredores e 901 km de extensão total, sendo 10 corredores na cidade de São Paulo, 130 

km de extensão total e 3.194.000 passageiros transportados por dia, o que corresponde a 

26,24% dos usuários totais do país (EMBARQ, 2016).  

Os impactos causados pelas faixas e corredores exclusivos de ônibus são 

benéficos aos centros urbanos. A implantação não compromete em grande escala as 

atividades e o cotidiano de uma cidade, pois o mesmo é feito em curto prazo, não há 

necessidade de desapropriação, tem um custo consideravelmente baixo e seu projeto é 

realizado em vias já existentes. Sua utilização depois de implantada é imediata, atendendo 

rapidamente as necessidades dos usuários do ônibus, não exige novas frotas, pois são 

comuns relocações de ônibus que já operam na cidade. Essas ferramentas trazem ganhos 

como a redução do consumo de combustíveis, redução da emissão de gases poluentes, 

redução no tempo de viagem dos usuários, aumento na velocidade operacional dos 
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veículos, e consequentemente uma melhora na mobilidade urbana da região, podendo 

reduzir os congestionamentos. (NTU, 2013) 

As implantações de faixas exclusivas de ônibus privilegiam o transporte 

coletivo e seus impactos e viabilidade de implantação são analisados através de 

simulações microscópicas. De acordo com uma simulação microscópica que relaciona a 

velocidade média com o desempenho dos automóveis, “A conclusão do estudo indica 

que, com as faixas exclusivas propostas, uma troca modal em torno de 20% mantém a 

velocidade dos automóveis enquanto triplica as velocidades dos ônibus” (PARADEDA, 

2015). 

Para melhor entendimento e análise, é necessário explicar a diferença entre 

corredor e faixa exclusiva de ônibus e como os mesmos operam e quais seus impactos em 

um grande centro urbano. 

Segundo definição da Companhia de Engenharia de Tráfego (2014), uma 

faixa exclusiva e um corredor de ônibus tem como prioridade a circulação de transporte 

coletivo, através da sinalização de regulamentação de uma ou mais faixas de trânsito de 

uso exclusivo de ônibus, em vias em que o volume destes veículos for considerado 

elevado, garantindo aos demais, o acesso às garagens e a outras vias que se conectam. 

As faixas exclusivas de ônibus são caracterizadas por apresentarem 

horários e dias da semana específicos, definindo períodos em que os veículos privados 

não podem utilizá-las, e são posicionadas na faixa da extrema direita da pista. Além disso, 

permitem que taxistas a utilizem, transportando ou não passageiros. Já os corredores são 

posicionados na pista na faixa da extrema esquerda (canteiro central), são compartilhados 

com taxistas se estes estiverem transitando com passageiros a bordo e os horários em que 

veículos podem utilizar os corredores de ônibus, desde que estes sejam liberados para 

uso, são pré-estabelecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o impacto causado pela implantação de corredores e faixas 

exclusivas de ônibus em grandes centros urbanos. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar os condicionantes técnicos de operação da implantação de faixa ou 

corredor de ônibus; 

 Analisar alterações no tempo de viagem, velocidade e distância percorrida 

pelos veículos de cada modal, destacando suas diferenças; 

 Verificar a migração de passageiros para o transporte público em detrimento 

do privado; 

 Analisar a fluidez do trânsito de automóveis e pedestres; 

 Analisar os diversos impactos dessa implantação (sociais, econômicos, 

ambientais e na saúde) 

 Analisar novas condições semafóricas necessárias para a implantação da 

faixa exclusiva ou corredor. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O congestionamento em grandes centros urbanos afeta seriamente a mobilidade urbana 

de uma região, além de perdas econômicas diretas com combustíveis e tempo gasto pela 

população no trânsito, ainda geram outras perdas e efeitos colaterais, como poluição do 

ar, sonora e ambiental, acarretando problemas de saúde pública e bem-estar populacional, 

acidentes, conflitos entre veículos e pedestres, multas e aumento nos preços de produtos 

entregues com atraso por veículos de transporte de carga. A exemplo da cidade de São 

Paulo, onde segundo a divulgação da Folha de S. Paulo (2014), a Federação das Indústrias 

do Rio de Janeiro (FIRJAN) fez uma análise nos 39 municípios da Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP) e apontou um congestionamento, em média, de 300 km por dia em 

2013, levando a um custo de R$ 69,4 bilhões no ano. Além disso, segundo a Associação 

Nacional das Empresas de Transporte Urbano (2013) com a implantação de faixas e 

corredor de ônibus ocorre uma redução do consumo de combustíveis de até 30% e da 

emissão de poluentes e tempo de viagem de até 40%. 

O transporte público de qualidade é uma alternativa para mitigar os 

engarrafamentos, porém isso não é realidade em grande parte dos centros urbanos mais 

movimentados, visto que este transporte é superlotado e pouco eficiente. Segundo a 

Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (2016), em média 34,4 milhões 
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de passageiros foram transportados pela frota de ônibus no Brasil. Isso demonstra que 

grande parte da população depende do transporte público para se deslocar pela cidade e 

buscar alternativas para melhorar a qualidade os mesmos é essencial. Segundo Silva 

(2015) os cidadãos têm o direito de acessar educação, empregos e serviços através do 

transporte coletivo, e esse tem que ser eficiente para conectar as áreas urbanas, já que a 

maioria da população utiliza este meio para acessar bens e serviços, e ainda gerar 

desenvolvimento socioeconômico das cidades. 

 A implantação de corredores ou faixas exclusivas de ônibus em vias 

arteriais onde elas são inexistentes, visa otimizar os tempos de percurso e aumentar as 

velocidades operacionais das vias dos ônibus, tornando-as mais eficientes, e também 

melhorar a qualidade de vida dos usuários, dando maior conforto e segurança com ônibus 

menos lotados e garantindo horários fixos de chegada dos veículos coletivos aos pontos 

de parada e terminais, diminuindo assim os atrasos e perdas que afetam diretamente a 

economia de uma cidade e tornando o transporte coletivo mais atrativo em comparação 

ao o individual. A exemplo de Goiânia, onde antes da implantação de corredores 

exclusivos de ônibus, os veículos de transporte individual alcançavam uma média de 

velocidade de 8,6 km/h e os de transporte coletivo seguiam com 12,3 km/h. E após o 

primeiro ano de implantação com os corredores funcionando completamente, estima-se 

uma melhora para o tráfego geral de veículos em torno de 64% e para o de veículos 

coletivo em torno de 30% (NTU, 2013). 

Os estudos buscam a melhor alternativa de intervenção no meio viário, 

observando aspectos como o tempo de viagem e distância percorrida, possibilidade de 

migração do transporte particular para o transporte coletivo, fluidez do transporte de 

pessoas e carga, para melhorar os problemas de tráfego e atender necessidades 

socioambientais e socioeconômicas. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho será composto por pesquisa teórica, levantamento de dados, 

pesquisa de campo e simulações em softwares. 

A pesquisa teórica será feita através de levantamento bibliográfico e de 

informações de órgãos governamentais como Departamento Estadual de Trânsito 

(DETRAN), Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN), Plano de Mobilidade de São Paulo e CET, com o objetivo de obter 



10 

 

definições e normas técnicas. Parte dessas definições podem ser encontradas no Anexo II 

do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que regulamenta a sinalização vertical, através 

de placas, e horizontal com a sinalização por pintura no asfalto. Assim como no Volume 

V do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que regulamenta as sinalizações 

semafóricas, e também leis municipais que regem o tráfego de São Paulo.  

A definição da avenida do munícipio de São Paulo a ser estudada levará 

em consideração o volume do tráfego de pessoas e veículos, e aspectos socioeconômicos 

conforme as características apresentadas no presente trabalho. 

O levantamento de dados deste trabalho será desenvolvido com pesquisas 

de origem-destino, levantamentos de dados de veículos (automóveis, motos, ônibus e 

caminhões), volumes de pedestres, capacidade das vias, quantidade e largura das faixas, 

nível de serviço e análise de cruzamentos e interseções. Esses dados serão obtidos tanto 

como pesquisas de campo que serão realizadas no local a ser estudado, assim como 

levantamento de dados em fontes como a CET. 

Para efetuar mudanças e novas implantações nas vias urbanas, a 

engenharia de tráfego se utiliza de análise de modelos matemáticos e simulações em 

softwares para otimizar o tráfego urbano semaforizado. Com a inserção dos nossos dados 

coletados, os softwares que serão utilizados vão ser o PTV-VISSIM e PTV-VISTRO, que 

farão a simulação do trânsito do local. O PTV-VISSIM fará simulações do tráfego da 

região com e sem a implantação da faixa exclusiva ou corredor de ônibus. Por essa 

simulação é possível analisar se haverá a viabilidade dessa implantação, analisando as 

mudanças nos tempos de viagens, nas velocidades operacionais, nos congestionamentos, 

e quais pontos críticos de trânsito e as possíveis melhorias que trará para a região. Já o 

PTV-VISTRO fará simulações semafóricas, visando otimizar os tempos de verde também 

com e sem a implantação da faixa exclusiva de ônibus, além de simulações com a inserção 

de semáforos antecipados, visando dar prioridade ao transporte público. 

Desta forma, este trabalho apresentará todo o levantamento de dados 

necessário para que possam ser feitas as simulações computacionais com os programas 

apresentados. Com o intuito de analisar a implantação de um corredor ou uma faixa 

exclusiva de ônibus em uma movimentada avenida de uma metrópole, serão examinados 

os dados para a escolha da melhor opção, visando a melhoria da fluidez do trânsito e a 

otimização do tempo de viagem da população. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em seis seções. 

A Seção 1 será composta por introdução, que contém os seguintes itens: 

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

A Seção 2 será referente à Revisão da Literatura, analisando a mobilidade 

urbana, corredores e faixas exclusivas de ônibus, sinalização, semáforos, plano de 

mobilidade urbana de São Paulo e softwares para simulação de situações. 

Na Seção 3 será feita a escolha da via para simulação, descrita a análise 

das suas características físicas, coletas de dados de veículos e pedestres na área e descrita 

a análise dos tempos de semáforo ao longo dela. 

Na Seção 4 será abordada a simulação nos softwares PTV VISSIM e PTV 

VISTRO com a inserção dos dados coletados anteriormente, para que a simulação seja 

fiel ao trecho estudado. Serão registrados os resultados para futura análise e discussão. 

Na Seção 5 serão analisados os resultados obtidos nas simulações e 

discutido qual solução, entre corredor e faixa exclusiva de ônibus, atende melhor as 

necessidades da via e dos usuários. 

A Seção 6 abordará as conclusões do trabalho.
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1.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

ATIVIDADES 20/3 23/3 27/3 30/3 03/4 06/4 10/4 13/4 17/4 20/4 24/4 27/4 04/5 08/5 

Seção 1 - Revisão do projeto                  X X X  

Ampliação das referências X X X X X X X X             

Seção 2 – Revisão da Literatura X X X            

Seção 3 – 3.1 Escolha da via que será estudada e simulada 

nos softwares 
  X            

Seção 3 – 3.2 Análise das características físicas da via 

escolhida 
    X X X                  

Seção 2 – 3.3 Coleta de dados de fluxos de veículos e 

pedestres na área 
        X X X              

Seção 2 – 3.4 Análise dos tempos de semáforos ao longo da 

avenida  
             X X X          

Seção 4 – 4.1 Inserção de dados para simulações nos 

softwares PTV VISSIM e PTV VISTRO 
        X X X X X X X   X   

Seção 4 – 4.2 Resultados 

Registro dos resultados 
              X X X X X    

Seção 5 – Discussão 

Análise de resultados e escolha da melhor opção entre 

corredor e faixa exclusiva de ônibus 

                   X  X  

Seção 6 – Conclusão                     X X    

Revisão final                        X X 

Entrega final                           X 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

  O aumento da mobilidade urbana de uma cidade é benéfico e também uma 

demonstração de crescimento urbano da região. Apesar disso ela acarreta o principal 

problema que pode ser encontrado atualmente nas grandes metrópoles, como a cidade de 

São Paulo: um sistema viário saturado. Uma vez que o uso do transporte coletivo se 

encontra em desvantagem em relação ao individual, por questões de má qualidade do 

transporte público e falta de opções de trajetos e formas mais rápidas de deslocamento, 

esse problema torna-se mais grave e faz com que seja cada vez mais essencial o uso 

racional do espaço viário urbano.  

  Como o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e transportar um número 

maior de pessoas de forma efetiva e segura é recomendado implantar corredores e faixas 

exclusivas de ônibus nessas regiões mais congestionadas. 

  Com a implantação de faixas prioritárias de ônibus, tornam-se necessárias 

novas sinalizações verticais e horizontais, regulamentando a exclusividade do transporte 

público de massa. Ademais, é necessário também analisar a nova sinalização semafórica, 

recalculando os novos tempos de ciclos com essas mudanças realizadas. 

  Para analisar a viabilidade técnica e econômica na implantação dessas 

faixas prioritárias de ônibus, são realizadas diversas simulações em softwares. Por meio 

delas, é possível verificar se essa implantação será eficaz, qual será é a melhor opção 

(corredor ou faixa exclusiva de ônibus), analisar todos os impactos no tráfego da região 

e fazer os cálculos dos novos tempos de verde. 

  Os itens apresentados acima, mostram como é necessário o estudo de vias 

congestionadas na cidade de São Paulo para encontrar opções que melhorem o grande 

problema de mobilidade urbana, uma vez que a cidade está em crescimento gradativo e 

com um espaço urbano cada vez mais restrito. Com base nesta lacuna do conhecimento, 

o presente trabalho irá analisar através de simulação computacional a implantação de um 

corredor ou uma faixa exclusiva de ônibus na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek. 
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2.1 MOBILIDADE URBANA 

 

  O congestionamento urbano é hoje um dos principais problemas 

encontrados nos grandes centros urbanos, devido ao crescimento do número de carros e 

a falta de melhores opções de transporte público. A cidade já está saturada e não tem mais 

para onde crescer, portanto é necessário reformular as vias para que atendam à nova 

demanda, surgindo as faixas e corredores de ônibus que hoje fazem parte do sistema viário 

da cidade de São Paulo, como mostra o Mapa 1. 

 

Mapa 1 – Mapa das faixas e corredores de ônibus de São Paulo 

 

Fonte: Mobilize (2014) 

Estudos podem e devem ser feitos para possíveis melhorias de trânsito, e 

dentro destes estudos entram simulações em softwares e cálculos em modelos 

matemáticos que necessitam de dados como: análise de Polos Geradores de Tráfego 

(PGT’s), trabalho de contagem veicular, pesquisas de origem-destino, capacidade das 

vias, nível de serviço e volume de pedestres. 

Uma vez que o planejamento viário não se trata apenas função da frota 

veicular, deve-se também considerar nessas análises pedestres, ciclistas e até mesmo a 

população com maior dificuldade de locomoção como crianças, gestantes e idosos. 

 

2.2 CORREDOR E FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS 

 

Quando ocorre troca de modal em uma cidade, ou seja, quando o 

automóvel é substituído pelo transporte público, por exemplo, é necessário investimento 

público. Com esses investimentos, os carros tendem a perder espaço para o transporte de 
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massa, e para que isso seja benéfico para a população, ele deve ser de qualidade, atender 

a demanda e melhorar os congestionamentos, aumentando a velocidade das vias. 

Uma alternativa usada nas médias e grandes cidades é a inclusão de faixas 

exclusivas e corredores de ônibus. Os corredores de ônibus são faixas localizadas na 

extrema esquerda, permitem que táxis trafeguem apenas portando passageiros e 

automóveis utilizem-na apenas em horários pré-estabelecidos. Já as faixas exclusivas 

estão localizadas na extrema direita, não permitem o acesso de táxis, independentemente 

de haver passageiros, e o horário e dia de tráfego de automóveis é variável para cada 

faixa.  

Com a implantação dessa solução, há uma tendência de aumentar a 

velocidade operacional dos ônibus, diminuir o tempo de viagem dos usuários e melhorar 

trechos de congestionamento, já que é possível inserir várias linhas de ônibus no mesmo 

trecho. 

Segundo estudos do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da 

Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) em 2016, o transporte coletivo tem 

maior eficiência econômica, energética e ambiental, sendo menos favorável apenas no 

tempo de circulação da população, conforme mostrado nos gráficos 1, 2, 3 e 4. Com um 

transporte público com tempo de circulação e conforto relativo comparável aos dos 

automóveis particulares, o transporte de massa se tornará o meio mais efetivo no tráfego 

urbano. 

 

Gráfico 1 – Tempo gasto por habitante, por porte do município e modo 

 

Fonte: Associação Nacional de Transporte Público (Brasil) 



16 

 

O Gráfico 1 evidencia que os habitantes de cidades brasileiras que utilizam 

o transporte coletivo levam em média 44,44% a mais de tempo para chegar em seus 

destinos em relação aos usuários de transporte individual. 

 

Gráfico 2 – Energia gasta por habitante, por dia, por modo de transporte 

 

Fonte: Associação Nacional de Transporte Público (Brasil) 

Observamos no Gráfico 2 que o gasto de energia por habitante por dia do 

transporte individual é 3,6 vezes maior frente ao do transporte coletivo em grandes 

cidades. Na média entre os diferentes portes de cidades o valor é de 3,2 vezes maior.    

 

 

Gráfico 3 – Custos pessoais da mobilidade, por modo e porte de transporte 

 

Fonte: Associação Nacional de Transporte Público (Brasil) 

Analisando os dados do Gráfico 3, pode-se ver que o custo por pessoa do 

transporte individual é 3,96 vezes maior frente ao transporte coletivo em grandes cidades 
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brasileiras, sendo o custo médio de R$ 7,83 gastos por dia por moradores de grandes 

cidades. 

Gráfico 4 – Emissões por modo 

 

Fonte: Associação Nacional de Transporte Público (Brasil) 

A maior porcentagem das emissões de poluentes por veículos de transporte 

vem dos automóveis particulares, responsáveis por 79% das emissões locais e 66% de 

gases que provocam o efeito estufa (Gráfico 4). 

 

2.3 SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização é um item vital para organização do trânsito, seja em 

pequenas ou grandes cidades. No Anexo II do CTB é possível verificar todas as formas 

corretas de sinalização vertical e horizontal. A cidade de São Paulo, com o trânsito 

complexo que possui, necessita de uma sinalização precisa e exata.  

Tentando chegar à perfeição, com auxílio da tecnologia, estão sendo 

implantados sistemas de sinalização inteligente para melhoria no controle do tráfego 

urbano. Para identificar congestionamentos, nas simulações feitas por Dessbesell (2015), 

foram utilizados detectores em que os agentes observaram o ambiente, e conseguiram 

perceber qual o sentido do tráfego está mais congestionado. Essas informações serão 

passadas aos usuários da via por painéis eletrônicos com a intenção de ajudar a melhorar 

os congestionamentos. 

Seguindo a linha tradicional das sinalizações, a sinalização vertical 

referente a faixas ou corredores exclusivos de ônibus, assim representada no Desenho 

Esquemático 1, tornam-se confusas quando o assunto é sobre permissão de utilização por 
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automóveis em horários específicos. O Anexo II do CTB classifica este tipo de 

sinalização como complementar e sinalização especial.  

 

Desenho Esquemático 1 – Placa R-32 - Circulação exclusiva de ônibus 

                              

Fonte: Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro 

 

2.4 SEMÁFOROS 

 

  A regulagem de semáforo com a otimização dos tempos de verde e a 

mudança na temporização do tamanho de ciclo contribuem para um tráfego seguro e com 

fluidez. 

  O Departamento Nacional de Trânsito (2014) define o tempo de verde 

efetivo como o período em que o maior número de veículos (fluxo de saturação) que 

passam pelo estágio de verde do semáforo.  

  Já a temporização do tamanho do ciclo engloba as fases de semáforo como: 

verde, amarelo, vermelho e vermelho geral para veículos, podendo haver ou não um ciclo 

para pedestres. Essa modelagem de ciclo é calculada através de softwares ou modelos 

matemáticos. Para garantir a fluidez do trânsito ainda contamos com a opção de sinal 

antecipado.“Sinal antecipado é um conjunto de semáforos localizados a montante dos 

semáforos das interseções. Estes semáforos adicionais permitem controlar os veículos que 

adentram a área delimitada pelos dois semáforos, denominada área de antecipação para 

ônibus (bus advance area)” (ECCEL, 2015), como pode ser exemplificado no Desenho 

Esquemático 2. 

 

 

 

 

 



19 

 

Desenho Esquemático 2 – Sinal antecipado 

 

Fonte: Wu e Hounsell (1998 apud Eccel, 2015, p. 21) 

 

2.5 PLANO DE MOBILIDADE DE SÃO PAULO 

 

O Plano de mobilidade de São Paulo de 2015 é um documento de caráter 

técnico, feito pela prefeitura da cidade de São Paulo com o apoio de da Secretaria 

Municipal de Transportes. Nela são apontadas diretrizes que o município deverá se balizar 

para os próximos quinze anos. O Decreto municipal 56.834, de 24 de fevereiro de 2016 

deu poder de lei ao então plano de mobilidade. 

O plano instrui e classifica as faixas de ônibus em diferentes classes, como 

a classe I que são totalmente restritivas a uso de ônibus, até a classe VI onde ônibus e 

carros podem circular nas mesmas faixas e sem qualquer tipo de restrições, que é o caso 

atual da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. 

 

2.6 ALGORITMOS E SOFTWARES 

 

Com todos os problemas que são gerados com o congestionamento, para 

Dezani (2012), observa-se que é necessário a criação de sistemas baseados em algoritmos 

que tem como objetivo auxiliar os motoristas. Esses programas auxiliam o motorista 

indicando o melhor trajeto, desviando dos pontos de engarrafamento com informações 

fornecidas via internet da situação do tráfego atual.  

No ambiente computacional, também é possível otimizar a temporização 

dos semáforos para que reduzam os atrasos e paradas durante os horários de pico através 

de algoritmos genéricos. Os dados utilizados nesses algoritmos são obtidos em tempo real 

pela CET. 

Segundo Sousa, Azevedo Filho e Cunto (2015), hoje em dia, a simulação 

em softwares designa-se como uma ferramenta importante na análise de sistema de 

transportes. Os programas mais utilizados para que seja feita essas simulações são o PTV 
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Vissim e o PTV Vistro. Esses programas permitem fazer modelagens de diversas 

situações de deslocamento de veículos e pessoas, sem que haja a necessidade de fazer 

alguma intervenção física no sistema viário.  

Esses softwares também são muito utilizados para estudos no sistema de 

transportes públicos. Com a simulação realizada nos programas, é possível realizar 

análises de posicionamento e configurações das estações, análise de operações 

estratégicas de prioridade para o transporte público e embarque e desembarque dos 

usuários desse transporte. Assim é possível averiguar o desempenho das faixas exclusivas 

de ônibus em diferentes horários e situações de transito. 

Para maior assertividade desses aplicativos podem ser feitas calibrações, 

adaptando o modo de direção dos condutores (car-following), mudanças de faixas (lane-

change) e até mesmo calibrações que levam em consideração condições climáticas e dias 

da semana (crossover), este apresentado em estudos de Ailton (2016). 

 

2.7 CONCLUSÃO 

 

As grandes distâncias a serem percorridas diariamente nas grandes cidades 

e seu consequente congestionamento é um desafio contemporâneo que impacta 

diretamente a sociedade e a economia urbana. Os corredores e faixas exclusivas de ônibus 

são ferramentas de rápida implantação e relativamente baratas que podem mitigar os 

efeitos causados pelos engarrafamentos diários citadinos. 

   Com o conhecimento dos dados de vias, conhecimentos teóricos e 

matemáticos de engenharia de tráfego, comumente aplicados com o auxílio de softwares, 

podemos analisar as contribuições de intervenções nas vias e seu impacto na circulação. 

Destas analises podemos observar a real contribuição, possíveis melhoras e definir a 

melhor alternativa ainda em fase de projeto, para atender da melhor forma as demandas 

e as necessidades dos cidadãos. 

Esperamos então obter a melhor opção de implantação entre faixa 

exclusiva de ônibus e corredor para o trabalho apresentado, reduzindo o tempo de viagem 

dos usuários do transporte coletivo e aumentando a velocidade média dos mesmos 

veículos em operação, e assim uma mitigação da população para os veículos de massa, 

abandonando o individual e, consequentemente, podendo reduzindo os 

congestionamentos. De forma indireta ainda esperamos diminuir gastos combustíveis e 

reduzir a poluição atmosférica causada pelos veículos. 
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