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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o desempenho dinâmico de dois corredores de ônibus 

no município de São Paulo e identificar quais são os principais elementos e/ou características 

específicas que interferem na dinâmica dos ônibus ao longo dos trechos de estudo. Para isso, 

foram feitas pesquisas, levantamento de dados atuais e pesquisa histórica desse tipo de 

transporte em São Paulo. Os corredores Campo Limpo – Rebouças – Centro e Santo Amaro – 

Nove de Julho – Centro foram os escolhidos para a análise aprofundada. O estudo de caso 

envolveu coleta, em campo, de tempos de retenção nas paradas e tempos de trajeto com uma 

metodologia específica adotada para este trabalho. O principal parâmetro usado na avaliação 

do desempenho dinâmico foi a velocidade média, que foi comparada à densidade semafórica, 

características das paradas e densidade de linhas de ônibus que se sobrepõe nos corredores. Foi 

proposto simular em software dois sub trechos que apresentaram uma baixa velocidade média 

em relação aos demais com o objetivo de se identificar os tipos de fenômenos envolvidos. Após 

a validação da simulação para a situação real, foram criados outros dois cenários com o intuito 

de se analisar os possíveis efeitos de mudanças. No primeiro cenário, a retirada de táxis do 

corredor se mostrou eficaz somente no corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro, onde 

quase inexiste previsão de ultrapassagem. Já no segundo cenário, o volume de ônibus do tipo 

Padron foi convertido em articulados tendo como base a relação entre suas capacidades. Apesar 

de uma diminuição no número de ônibus, a mudança não se mostrou eficaz para o aumento da 

velocidade média. A infraestrutura atual das paradas foi identificada como o principal fator 

limitante para uma possível melhora. 

Palavras-Chave: Mobilidade Urbana, Corredor de Ônibus, Microssimulação. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the dynamic performance of two bus corridors in the city of São 

Paulo and identify the main factors and specific characteristics that impact the service in the 

corridors sections analyzed. With this purpose, a literature research and the collection of current 

and historical corridors data were made. The corridors Campo Limpo – Rebouças – Centro and 

Santo Amaro – Nove de Julho – Centro were chosen for the in-depth analysis. The case study 

involved the count of retention stop time and travel time of the busses, after the definition of 

the methodology adopted. The average speed was the key parameter used in the dynamic 

performance evaluation, that afterwards was compared to the number of traffic lights, bus stops 

characteristics and the number of bus lines that overlap one another in the corridor. After that, 

a software simulation was proposed in two sub-sections identified with a low average speed, 

one for each corridor. The objective of these simulations was to identify the existing phenomena 

that led to this inferior performance. After the validation of the model, two suggested scenarios 

were simulated to point out the effectiveness of possible changes. In the first scenario, the 

removal of taxis in the corridor showed to be effective only in the Campo Limpo – Rebouças – 

Centro corridor, where there are no passing lanes in the bus stops. Meanwhile, in the second 

scenario, the Padron buses fleet was converted in an articulated one, based on the relation of 

their capacities. Despite the decrease in the number of buses, this change by itself was not 

effective to the increase of the average speed. The current bus stops infrastructure showed to be 

the main limiting factor to this possible improvement. 

Key-words: Urban Mobility, Bus Corridor, Microsimulation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas grandes áreas urbanas, existe uma demanda crescente por alternativas de 

mobilidade. O transporte de bens, pessoas e serviços é essencial para o funcionamento de 

qualquer cidade. Dentre esses deslocamentos, o de pessoas entre suas residências e os locais de 

trabalho representa uma parcela significativa das viagens feitas diariamente. Com o advento do 

carro a partir da década de 1950, muitos habitantes optaram por utilizar esse tipo de transporte. 

Porém, o planejamento das cidades não acompanhou o crescimento populacional, causando 

grandes engarrafamentos e péssimas condições de tráfego. Como alternativa, o governo, por 

meio de políticas públicas, deve oferecer transporte público de forma ampla e que interconecte 

a maioria das regiões de uma cidade. No município de São Paulo, é evidente que existe uma 

demanda grande por transporte público, porém, o sistema de ônibus está saturado e os sistemas 

de trilhos não possuem extensão suficiente para atender grande parte das regiões da cidade. 

Portanto, o veículo privado acaba sendo escolhido por oferecer maior conforto, causando a 

saturação das vias e um baixo nível de serviço.  

Os benefícios do uso do transporte público em relação aos veículos privados são 

apontados em alguns trabalhos. Estudos de Cintra (2014) indicam que, de forma indireta, o 

tráfego gera perdas bilionárias, levando-se em conta as horas perdidas em engarrafamentos, 

acidentes e impactos ambientais. Portanto, políticas que melhorem a qualidade dos sistemas de 

transporte público não só trazem impactos no meio ambiente e na qualidade de vida da 

população, mas também na economia da cidade. 

Como a construção do sistema sobre trilhos leva tempo, os corredores de ônibus 

são soluções de curto a médio prazo, com boa velocidade média em relação ao sistema não 

segregado. Hoje, o município de São Paulo possui 10 corredores exclusivos (SÃO PAULO, 

2017) onde apenas ônibus, táxis, ambulâncias e veículos especiais podem circular. A 

exclusividade da passagem desses veículos garante maior fluidez do sistema de ônibus e menos 

interferências do tráfego de veículos particulares. Apesar de características em comum, cada 

corredor possui peculiaridades que podem ou não influenciar na velocidade média dos ônibus 

e na qualidade do sistema como um todo.  

Em geral, corredores de ônibus no município de São Paulo são caracterizados 

por faixas exclusivas instaladas no canteiro central de uma rua ou avenida, cujas paradas 

normalmente estão localizadas no canteiro central e pavimento de concreto ou asfáltico. 

Diferentemente do sistema de Bus Rapid Transit (BRT) cujas catracas estão presentes nas 

paradas e todos os ônibus realizam apenas um trajeto fixo, o sistema de corredor de ônibus é 
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um sistema onde os ônibus percorrem variadas rotas e as catracas estão presentes dentro dos 

veículos. Portanto, o BRT consiste em um sistema semelhante ao sistema sobre trilhos, onde o 

passageiro realiza o pré-pagamento na estação e embarca no veículo que faz o mesmo trajeto 

linear que todos os outros. Já o corredor possui uma infraestrutura que segrega os veículos 

particulares dos ônibus. Estes com diferentes destinos podem utilizar os corredores integral ou 

parcialmente. 

Essa infraestrutura de coletor tronco dos ônibus é de extrema importância para o 

cidadão paulistano que utiliza o serviço diariamente. Os corredores afunilam os ônibus e 

ordenam o tráfego em formato praticamente linear. Sem interferência do tráfego de veículos 

privados, os corredores possuem maior velocidade média do que as faixas exclusivas e as vias 

não atendidas por faixas nem corredores (SÃO PAULO, 2015). 

Em São Paulo, a circulação de táxis nos corredores é permitida desde que esteja 

levando um passageiro. Com as recentes discussões em torno da proibição ou não dessa 

circulação, um estudo sobre o impacto dos táxis nos corredores possui total relevância. Um 

estudo da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) de São Paulo (2013) aponta 

um outro cenário, com prejuízo às velocidades médias operacionais validadas por 

microssimulações. 

Com a modernização da frota dos veículos que promovem o transporte público, 

a qualidade do serviço tende a melhorar, tornando o sistema mais convidativo para os usuários 

que utilizam o veículo particular. Hoje, é possível encontrar veículos equipados com ar-

condicionado, internet gratuita, terminais para recarga de bateria de celular, câmeras de auxílio 

ao condutor, transmissão automática, duas catracas e motores mais modernos. Tudo isso para 

oferecer maior conforto e segurança aos usuários, aos condutores e cobradores.  

No município de São Paulo, os corredores foram mais interessantes para serem 

implantados em relação ao BRT, por não envolver desapropriações para o alargamento da via 

e grandes mudanças na infraestrutura. Assim, ao invés de desapropriar uma faixa muito larga 

ou realizar Obras de Arte como túneis ou viadutos, para implantar um BRT, é mais viável a 

construção de um corredor de ônibus. Já em locais cuja densidade populacional é menor, ou 

onde existe espaço disponível, é mais interessante considerar o BRT, prevendo um crescimento 

populacional e custos baixos de desapropriações.  

Os desafios relacionados com a mobilidade urbana no Brasil passam pela 

necessidade de sistemas de transporte em massa sobre trilhos para as grandes metrópoles e por 

sistemas complementares de ônibus. Já em cidades de médio porte, as necessidades são de um 

sistema sobre trilhos de menor capacidade e, principalmente, por sistemas de ônibus. 
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Corredores de ônibus são pouco estudados em relação aos estudos sobre o BRT, porém são 

soluções mais econômicas, que podem se adaptar conforme algumas necessidades. No 

município de São Paulo, a maior presença de corredores de ônibus em relação aos sistemas de 

BRT é um ponto a ser estudado. A única linha neste modelo de sistema foi inaugurada em 1988 

pela gestão do então prefeito Celso Pitta, denominada Expresso Tiradentes.  

Em cada um dos 10 corredores de ônibus de São Paulo, existem elementos 

específicos que podem resultar em diferentes velocidades médias. O principal objetivo deste 

trabalho é investigar por meio de análise de dados coletados em campo e indicadores dos órgãos 

reguladores do transporte público quais são esses elementos. Deve ser feito uma comparação 

com diferentes corredores ou de sub trechos do mesmo corredor e uma microssimulação do 

cenário atual e sugestões propostas. 

Entende-se neste trabalho que todos os sistemas de BRT são corredores de 

ônibus, porém nem todos os corredores são sistemas de BRT. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar elementos e/ou características dos sistemas de corredores de ônibus 

que interferem no desempenho dinâmico do serviço e no fluxo de passageiros por meio de 

comparações com referências teóricas, estudos de campo e validação por software de 

simulação. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Estudar os sistemas de corredores de ônibus e seus principais condicionantes de 

desempenho. 

Analisar e comparar o desempenho de fluxos de veículos como decorrência das 

características das paradas, densidade de semáforos nos trechos e quantidade de linhas de 

ônibus. 

Analisar o desempenho dos corredores de ônibus do município de São Paulo, 

através de levantamento de dados ou pesquisas indiretas, considerando: 

• Velocidade média nos corredores; 

• Relação da velocidade média com as outras características levantadas; 
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• Infraestrutura dos trechos dos corredores estudados; 

Simular e analisar em software os gargalos em condições semelhantes de volume 

de veículos, tempos semafóricos e características das vias. 

Simular e analisar em software cenários propostos para identificar o impacto nas 

velocidades médias. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Todos os dias, milhões de usuários da região metropolitana de São Paulo 

utilizam o sistema de ônibus para se locomover. Segundo dados da SPTrans disponíveis no 

Relatório Anual de Fiscalização de 2016 (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNÍCIPIO DE 

SÃO PAULO, 2017, p. 386), no ano de referência foram transportados 2.914.845.087 de 

passageiros por esse modal, sendo que o município de São Paulo possui 10 corredores 

exclusivos de ônibus conectando diferentes regiões da cidade. Diferentemente do sistema não 

segregado, os corredores permitem a passagem de ônibus com menor interferência de outros 

veículos que trafegam na via. O resultado disso é um transporte mais eficiente, dinâmico e 

fluído.  

Sendo muito importante na mobilidade urbana, o sistema de corredores de 

ônibus é uma solução de menor custo em comparação com o sistema sobre trilhos. Segundo 

Reis et al. (2013) o custo médio de construção de um quilômetro de linha de BRT, que é um 

sistema mais avançado que corredores tradicionais, é de 11 milhões de reais, enquanto o custo 

médio por quilômetro do Metrô é de 500 milhões de reais. Os autores também realizaram os 

cálculos do custo do quilômetro por passageiro por hora por sentido transportado, resultando 

em cerca de R$244,45 para o sistema de BRT e R$6.250,00 para o sistema de Metrô. 

O governo do estado, por meio das empresas Companhia do Metropolitano de 

São Paulo (Metrô) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), é o responsável 

por planejar, executar e operar o transporte de passageiros sobre trilhos da região metropolitana 

de São Paulo, enquanto a prefeitura de São Paulo é quem planeja o sistema de ônibus. Um 

estudo sobre a eficiência dos corredores de ônibus permite que os órgãos responsáveis pelo 

transporte público da cidade desenvolvam a partir de novos projetos e alterações, as soluções 

mais eficientes para melhorar a dinâmica e qualidade do serviço.  

Ao identificar quais são os elementos mais importantes para melhorar a 

qualidade do transporte e sua fluidez, o beneficiário será a população. Se o transporte público 
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sobre pneus melhorar sua oferta de serviço, o passageiro terá menor tempo de transporte, maior 

velocidade média desse modal, alívio ao sistema do Metrô, menos congestionamentos e menos 

poluição. Além disso, caso o sistema de ônibus consiga atrair usuários de automóveis, menor 

será o volume de veículos nas vias. 

A dinâmica dos sistemas de corredores de ônibus também pode ser melhorada 

ao analisar a interação entre veículo, homem, via e passageiro. Assim, será possível identificar 

quais são os corredores que possuem melhores velocidades médias e quais os principais fatores 

que fazem a diferença em relação aos outros corredores.  

Um estudo detalhado sobre a eficiência dos corredores de ônibus poderá servir 

de base ou complemento na elaboração de políticas públicas para os diversos municípios 

existentes no Brasil. A alternativa de corredores de ônibus transporta menos passageiros por 

hora por sentido do que o BRT, portanto, são recomendados para municípios de médio porte, 

ou fluxos de média demanda. Então, os corredores não estão restritos apenas às grandes 

metrópoles, podendo servir as cidades de porte médio que necessitam transportar passageiros 

de forma eficiente, mas que não possuem recursos ou em que é inviável construir um transporte 

sobre trilhos, pois este estaria subutilizado, dado que a demanda é inferior ao serviço que o 

corredor oferta.  

Nas grandes cidades, um corredor de ônibus afunila as linhas ramificadas em um 

corredor, onde a circulação de veículos particulares é proibida. No município de São Paulo, os 

corredores se encontram, normalmente, na faixa do canteiro central da rua ou avenida, pois 

evita-se o conflito dos veículos que querem realizar conversão à direita. Em sua maioria, não é 

permitido a conversão à esquerda, e, portanto, esta deve ser feita pelas vias paralelas e 

transversais. Dessa forma, evita-se que o corredor tenha semáforos que de conversão à 

esquerda, que diminuem a velocidade média dos ônibus. Portanto, os veículos que circulam nos 

corredores estão isolados dos que circulam na via, tornando isso uma vantagem e desvantagem 

ao mesmo tempo. A vantagem é a fluidez da circulação dos ônibus devido à faixa de uso 

exclusivo e a desvantagem, são as filas formadas em caso de o ônibus quebrar e obstruir a faixa. 

No município de São Paulo cada corredor é diferente do outro, portanto, identificar quais são 

os mais eficientes, ao ocorrerem imprevistos no meio da faixa exclusiva, auxilia na operação 

de manutenção e na elaboração de novos corredores. Havendo menos imprevistos que 

interrompam a operação dos ônibus, maior será a velocidade média, como também, dos outros 

veículos particulares, visto que a obstrução da faixa exclusiva força o desvio dos ônibus para a 

faixas não exclusivas, aumentando o conflito entre os veículos e diminuindo a velocidade da 

via. 
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Segundo Cintra (2014) o total de perdas estimados em 2012, devido aos 

congestionamentos em São Paulo, é da ordem de R$40 bilhões. O excessivo uso de veículos 

particulares gera uma demanda maior que as atuais vias suportam. O tempo perdido dos 

cidadãos nos congestionamentos é prejudicial para a economia da cidade. Portanto, uma 

infraestrutura adequada de transporte público deve ser uma das prioridades dos gestores dos 

grandes centros urbanos. Se a qualidade e eficiência dos corredores de ônibus melhorar, uma 

maior parcela dos usuários poderão chegar ao seu destino mais rapidamente e evitar que mais 

veículos particulares circulem. Finalmente, com menos perdas econômicas nos 

congestionamentos, os usuários dos ônibus poderão utilizar o tempo ganho com outras 

atividades, aquecendo a economia. 

Este trabalho se justifica por contribuir com uma análise de indicadores de 

desempenho dinâmico dos corredores de ônibus do município de São Paulo, que pode ser usada 

para novos projetos de melhoria. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada neste trabalho baseia-se na fundamentação teórica dos 

componentes do sistema. A maior parte das pesquisas foram práticas com o uso de técnicas de 

análise em campo para a obtenção de dados. 

Estudos sobre o desempenho de corredores de ônibus e sistemas BRT serviram 

como base do trabalho. Atrelado ao desempenho do sistema, também foi levantada a atual 

situação dos corredores no município de São Paulo. Como etapa inicial da pesquisa prática, 

foram avaliados a velocidade média e o tempo de parada dos ônibus em dois corredores do 

município de São Paulo. A velocidade média foi comparada com a densidade semafórica, as 

características das paradas e os trajetos das linhas de ônibus que se sobrepõe nos corredores. 

Esses dados possibilitaram uma análise dos sub trechos ao longo do sistema, identificando seus 

respectivos problemas nos trajetos e paradas. 

A partir dessa análise, um sub trecho crítico de cada corredor foi modelado em 

um software de microssimulação. Para isso, foram levantados dados de volumes de ônibus e 

carros, tempos de semáforos e características das vias conforme a necessidade para 

entendimento e representação do problema no local. Após a validação desses modelos, duas 

mudanças de cenário foram propostas baseadas em estudos já disponíveis. Com uma devida 

comparação, ficou evidenciado quais alterações seriam relevantes para a melhoria de 

desempenho dinâmico do sistema.  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A Seção 1 apresenta a introdução, composta de contextualização do tema, 

objetivos, justificativa e metodologia. 

A Seção 2 retrata a revisão da literatura feita sobre os principais elementos 

investigados em corredores de ônibus. São apresentadas metodologias que foram usadas como 

base para a análise de desempenho.  

A seção 3 consiste em um levantamento de dados sobre os atuais corredores do 

município de São Paulo. Essa seção apresenta o histórico dos corredores da cidade, as principais 

características e a localização dos mesmos. Um item sobre a integração com outros modais de 

transportes mostra como o sistema de ônibus metropolitano estão conectados com os outros 

sistemas de transporte. 

A seção 4 apresenta os principais condicionantes que influenciam o desempenho 

dos corredores de ônibus. Em cada seção secundária, é apresentado e explicado um 

condicionante com o auxílio da literatura, como ele pode interferir na dinâmica dos corredores. 

A seção 5 consiste no estudo de caso deste trabalho. É descrito a metodologia de 

coleta de dados, as etapas de coleta de dados, a compilação dos dados, os resultados e a 

discussão. 

A seção 6 consiste na descrição do modelo e resultados das simulações feitas em 

software de sub trechos com baixa velocidade média. A modelagem consiste na representação 

de características geométricas das vias, volumes de veículos, tempos de semáforos,  

A seção 7 relata as conclusões do trabalho, indicando limitações e mudanças na 

metodologia para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

A demanda por transporte coletivo muda conforme a política pública da cidade. 

Por isso, no estudo de Lopes e Moita (2013) possíveis ações para estimular o transporte público 

foram analisadas, utilizando-se da Pesquisa Origem e Destino do Metrô de São Paulo e modelos 

estatísticos para adequação dos dados. As políticas levadas em consideração foram a construção 

de estações de Metrô e corredores de ônibus, mas “Os resultados mostram que a construção de 

corredores de ônibus pouco altera a escolha do meio de transporte.” (LOPES; MOITA, 2013, 

p. 2). Por outro lado, a construção de estações de Metrô se mostrou eficiente para diminuir a 

probabilidade do uso de carro e aumentar tanto a demanda por Metrô quanto por ônibus. Assim, 

para que ocorra um aumento na demanda por transporte público, incluindo ônibus, a construção 

de estações de Metrô se mostrou mais eficiente do que corredores de ônibus. 

Isso destaca a importância dos corredores de ônibus para a população se 

conectados a um outro meio de transporte coletivo. No trabalho de Lopes e Moita (2013), a 

escolha das possíveis regiões para criação de um corredor se deu a partir do mapa de 

zoneamento da Pesquisa OD do Metrô e de informações disponibilizadas pela empresa São 

Paulo Transportes (SPTrans).  Mesmo com a localização de corredores beneficiando rotas 

estratégicas, a influência na escolha do modal de transporte não foi tão alta quanto o esperado. 

Porém, Lopes e Moita (2013, p. 18) apresentam um fator que não foi levado em conta nos 

modelos estatísticos e que poderia mudar o cenário:  

Um ponto que deve ser ressaltado é que podem haver efeitos de segunda 

ordem decorrentes da implantação de corredores de ônibus e de estações de 

metrô. A implantação de um corredor de ônibus em geral ocupa um espaço 

antes utilizado também pelos carros particulares. Isso pode fazer com que a 

implantação do corredor piore a situação do trânsito de carros, o que eleva a 

substituição do carro em prol de ônibus e metrô. 

 

Muitas características podem ser obtidas com o intuito de analisar a eficiência e 

consequente atratividade de usuários para corredores de ônibus. Lara e Marx (2014) levantaram 

algumas dessas informações com o objetivo de comparar os corredores na cidade de São Paulo 

com o conceito de Bus Rapíd Transit (BRT). Dos 10 corredores existentes na época do artigo, 

todos ocupavam a pista central, com as estações no canteiro central, o que é bom para evitar a 

obstrução da pista de ônibus por parte de veículos que utilizam as pistas laterais para conversões 

e outros movimentos conflitantes. Outro ponto levantado é que apenas 3 corredores possuem 

faixa de ultrapassagem, a qual é um “[...] fator crítico para o sucesso da implementação do 

sistema BRT [...] de modo a permitir às estações receberem um alto volume de ônibus sem 
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ficarem congestionadas [...]” (LARA; MARX, 2014, p. 29). Isso aponta para um dos aspectos 

que necessitaria mudanças para a implementação de BRT na cidade.  

Outro ponto levantado por Lara e Marx (2014) é a infraestrutura das estações de 

ônibus em São Paulo. Em todas as estações analisadas havia desnível entre a plataforma e o 

piso do ônibus, o que obriga a presença de escadas e vãos, elementos que afetam a qualidade e 

o tempo de embarque/desembarque. Em relação às informações das linhas operantes nos 

corredores, todos os pontos apresentam mapas indicativos, mas metade não possui painéis de 

informação em tempo real dos ônibus. Por fim, apenas um dos corredores (Expresso Tiradentes) 

possui pagamento antecipado, ponto que também difere o BRT dos corredores convencionais. 

Segundo Lara e Marx (2014, p. 30): 

O pagamento externo é uma questão particularmente importante e crítica, pois, 

além de minimizar a evasão de pagamento das tarifas, evita perda de tempo 

em filas desde o acesso ao ônibus até o usuário se acomodar devidamente no 

interior do veículo. 

 

Ainda na questão da infraestrutura de estações, Lavieri et al. (2015) analisaram 

exclusivamente a qualidade das informações e o uso dos Painéis de Mensagem Variável (PMV) 

nas paradas de ônibus de São Paulo. Os autores analisaram duas paradas (Eldorado e Clínicas) 

de um dos principais corredores de São Paulo, o Campo Limpo - Rebouças - Centro. Foram 

escolhidos três horários de pico para a análise: das 7h30 às 8h30, das 12h00 às 13h00 e das 

17h30 às 18h30, além da realização de entrevistas com os usuários nos dois sentidos. Lavieri et 

al. (2015, p. 90) concluíram que de 60% a 80% das previsões de chegada de ônibus nos PMV 

podiam ser consideradas boas, com o “[...] veículo chegando ao ponto, no máximo, 3 minutos 

depois do horário previsto pelo painel [...]”. No entanto, a qualidade da informação não é o 

único fator determinante do uso do painel. 

Do ponto de vista dos usuários, 216 dos 329 entrevistados disseram olhar o 

painel eletrônico. Observou-se que, quanto mais linhas servirem para o usuário naquela viagem, 

maior a tendência de se usar o painel para decidir, por exemplo, qual linha pegar e se deixa um 

ônibus lotado passar. Por outro lado, o passageiro também prefere monitorar as chegadas na 

própria via em uma parada com grande fluxo de veículos, em que quatro ou mais linhas sirvam 

para o usuário. Nesse caso, “[...] além de o usuário poder embarcar em várias linhas diferentes, 

há grande probabilidade de que não demorem a chegar ao ponto.”. (LAVIERI et al., 2015, p. 

93). Outros pontos importantes observados para a utilização ou não dos PMV foram que os 

usuários com maiores níveis de instrução utilizam mais as informações e que o horário de 

almoço é o período de pico em que as mensagens são menos usadas pelos usuários, excluindo 
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os estudantes (Lavieri et al., 2015). Esses dados comprovam a complexidade de um sistema de 

transporte público prioritário. 

Para se aprofundar nessa complexidade, Silva (2015) caracterizou sistemas de 

BRT, BHLS e corredores de ônibus com segregação viária de 41 países diferentes a partir do 

banco de dados BRTData (BRT Centre of Excellence et al., 2014). Foram levantadas 

características gerais como população e integração tarifária, além de características físicas e 

operacionais como ano de inauguração, demanda, extensão das faixas e existência de separação 

de nível (Silva, 2015). Essas variáveis independentes foram relacionadas com uma variável 

dependente, a velocidade operacional, através de um modelo matemático de regressão linear 

múltipla, com o objetivo de identificar a influência das variáveis. Com esse modelo, foi possível 

obter coeficientes para as variáveis independentes que indicam seu grau de influência para a 

velocidade operacional. 

No modelo com melhor predição, com 10 variáveis independentes, a existência 

de pré-pagamento se mostrou a com maior coeficiente de influência positiva na velocidade do 

sistema, seguida pela distância média entre estações e o pavimento nas estações. A importância 

do pré-pagamento reforça o observado no estudo de Lara e Marx (2014), que indica esse fator 

como crítico nos sistemas BRT, principalmente. Por outro lado, a distância entre as estações é 

um ponto não destacado por outros autores e que segundo Silva (2015, p. 50) “[...] está atrelada 

ao número de estações presentes no corredor, o que se conecta os tempos de aceleração e 

desaceleração perdidos em cada parada. Consequentemente quanto maior a distância entre 

estações, maior a velocidade operacional [...]”. A autora (Silva, 2015) mostra que a informação 

em tempo real foi somente o nono entre os noves coeficientes positivos do modelo. Em 

oposição, chamou a atenção na pesquisa o fato de a única variável com impacto negativo ser o 

nível de embarque do veículo, com Silva (2015) indicando como prováveis motivos a pouca 

presença de embarque em nível e da aproximação incorreta por parte dos motoristas. 

Outro trabalho que estuda a influência de faixas exclusivas a ônibus na 

velocidade média dos veículos é o de Arbex, Cunha e Setti (2015). Os autores analisaram as 

faixas exclusivas implantadas no município de São Paulo em 2013, para medir a diferença na 

velocidade operacional antes e após a implantação. Para isso, utilizaram dados de GPS para 

duas semanas distintas, uma em agosto de 2013 e outra em outubro de 2014 em três faixas 

exclusivas (Avenida Sumaré, Rua Teodoro Sampaio e Avenida Faria Lima), um corredor 

(Avenida Rebouças) e uma via de tráfego misto Avenida Angélica. Arbex, Cunha e Setti (2015) 

escolheram uma linha representativa de cada eixo de transporte e analisaram as velocidades 

entre as paradas mais próximas do início e do fim de cada faixa. As melhoras exercidas pela 
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faixa exclusiva na Avenida Sumaré "[...] surpreenderam positivamente, pois com a faixa 

exclusiva de fato houve uma redução das variabilidades dos tempos de viagem e aumento das 

velocidades medianas em praticamente todos os horários do dia.”. (ARBEX; CUNHA; SETTI, 

2015, p. 12). 

Com relação ao corredor de ônibus analisado por Arbex, Cunha e Setti (2015), a 

velocidade subiu de 8,9 km/h para 14,7 km/h às 18h00 e de 13,1 km/h para 17,2 km/h às 19h00. 

Os autores destacam que o provável fator para essa mudança seja a proibição de taxis circulando 

no corredor das 6h00 às 9h00 e das 16h00 às 20h00, implantada em março de 2014. Na Rua 

Teodoro Sampaio, a nova faixa exclusiva aumentou a já alta variabilidade de velocidade ao 

longo do dia, que Arbex, Cunha e Setti (2015, p. 12) atribuem à “[...] influência do desempenho 

da via onde esta Rua termina, a Av. Dr. Arnaldo.”. Portanto, analisando exclusivamente a 

velocidade através de dados GPS, a implantação de sistemas exclusivos de ônibus se mostra 

pouco eficiente em alguns casos, indicando que cuidados com outros aspectos devem ser 

tomados para a melhoria de eficiência. 

Com relação ao uso de software, o trabalho elaborado por Paradeda (2015) 

analisa o efeito da troca modal de uma faixa exclusiva para ônibus no tráfego de automóveis no 

acesso para a Ilha de Santa Catarina em Florianópolis. O autor usou um software de simulação 

microscópica AIMSUN (TSS, 2014) para analisar os efeitos da implantação dessa faixa 

exclusiva e como ela afeta no tráfego dos automóveis. Para Paradeda (2015, p. 89), 

As simulações mostraram que a escolha por faixas exclusivas seria o mais 

indicado para privilegiar o transporte público coletivo, mas ainda assim é uma 

decisão difícil de implantar pela restrição ao uso do automóvel. Mas, supondo 

que a decisão seja por privilegiar o transporte público coletivo, a escolha mais 

óbvia é pela implantação de faixas exclusivas já que em simulação o ônibus 

alcançará velocidades maiores, e a migração modal é menor. Outro ponto 

importante é que, nem sempre o automóvel é responsável por prejudicar a 

velocidade do ônibus. O aumento da frota rodante após a migração, sem um 

redesenho de rotas e ajuste na tabela horária, pode ser muito prejudicial para 

o sistema, mesmo com faixas exclusivas. 

 

Portanto, devem ser considerados os possíveis efeitos da priorização dos 

corredores exclusivos no tráfego dos automóveis na mesma via. O uso do software de simulação 

AIMSUN (TSS, 2014) poderá ser útil neste trabalho para a obtenção de simulações sob 

determinadas condições e para efeito comparativo com os dados colhidos em campo e com as 

fundamentações teóricas. Das diversas condições de contorno que autor utilizou para realizar 

as simulações, uma entra em destaque tendo em vista que é muito similar ao objeto de estudo 

deste trabalho. As simulações com faixas exclusivas para ônibus podem ter a mesma 

equivalência com os corredores de São Paulo. Além disso outra condição que o autor impõe 
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são os comprimentos das paradas que tiveram aumento significativo do desempenho da faixa 

simulada. Por fim, para Paradeda (2015, p. 89) 

Para pesquisas futuras, um fato importante deve ser analisado; se realmente o 

impacto gerado pelo aumento do tamanho do ponto de parada é tão 

significativo quanto foi observado nos resultados. Se confirmado, isso 

significa que com poucos investimentos já seria possível obter uma melhora 

na velocidade do transporte coletivo. 

 

Isso indica e encoraja que trabalhos com dados de campo que analisem os 

tamanhos das paradas de ônibus sejam comparados com os resultados das simulações realizadas 

pelo autor para confirmar ou não a hipótese em questão. 

Para analisar a origem e o destino das viagens realizadas no município de São 

Paulo, o trabalho de Paiva (2013) possui uma análise da pesquisa de origem e destino e na 

frequência e frotas das linhas gerenciadas pela SPTrans. Essa pesquisa é feita de dez em dez 

anos com o objetivo de levantar dados dos usuários do transporte público para a elaboração de 

políticas de mobilidade urbana. O autor foca apenas em dados com relação aos ônibus, 

excluindo os outros sistemas com hierarquia superior. Portanto, o trabalho de Paiva (2013) 

apresenta uma metodologia interessante para entender os vetores origem/destino ao analisar os 

polos que atraem a população e o local onde os usuários habitam. A pesquisa de origem e 

destino é realizada a cada dez anos e está sendo feita em 2017, porém seus resultados ainda não 

foram publicados. 

Para auxiliar na identificação de quais são os elementos que podem ter 

interferência no nível de serviço do corredor, pode-se utilizar os critérios levantados no trabalho 

de Lindau et al. (2013). O trabalho consiste em fazer uma comparação do sistema de BRT 

desenvolvido no contexto latino-americano e o sistema europeu BHLS. O autor utiliza tabelas 

com vários critérios a serem verificados em vários sistemas BHLS existentes na Europa. Os 

critérios utilizados são classificados em via, integração intermodal, espaçamento entre estações, 

interseções, ônibus, ITS, marca e desempenho. Dentro de vias, os critérios subdividem-se em 

segregação para ônibus de 0 a 40%, de 40% a 80% e de 80% a 100%, guia e identificação. 

Dentro de integração intermodal, subdividem-se em estacionamentos para automóveis 

localizados próximos das paradas de parada, estacionamentos para bicicletas localizados 

próximos a pontos de parada e transporte coletivo. Dentro de espaçamento entre estações, 

subdividem-se em espaçamento de 200 a 600m e espaçamento maior que 600m. Dentro de 

ônibus, subdividem-se em capacidade (em número de passageiros), sistema de propulsão e 

combustível. Dentro de ITS, subdividem-se em informações nas estações, informação prévia 

ao ingresso no sistema, informação interna no ônibus e controle da operação. Em marca, 
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subdividem-se em sistema, veículos e estações. Finalmente em desempenho, os critérios 

subdividem-se em atração de novos usuários, atração usuários de automóvel privado, headway 

pico entre 0 a 5 minutos, headway pico entre 6 a 10 minutos, headway pico maior que 10 

minutos, headways fora do pico entre 0 a 15 minutos, headways fora do pico maior que 15 

minutos, regularidade acima de 85%, regularidade 75 a 85% e velocidade comercial (em km/h). 

Esses critérios podem ser adaptados para fazer parte da identificação dos elementos presentes 

em corredores. 

Para analisar os custos envolvidos na implantação de um corredor de ônibus, o 

trabalho de Reis et al. (2013) é uma boa referência pois dispõe de tabelas de custos para efeito 

comparativo dos outros sistemas. Embora o autor trabalhe com o BRT, é possível assumir que 

este é o sistema mais próximo de um corredor de ônibus. Além disso o autor realiza um estudo 

de implementação de BRT na cidade de São Paulo no corredor Santo Amaro – Nove de Julho 

– Centro. Para Reis et al. (2013, p. 95),  

Considerando apenas os custos de construção, o custo por usuário por km do 

BRT é mais de 25 vezes menor que o do metrô. Evidentemente a capacidade 

influi na operação posterior, bem como o preço dos equipamentos e a 

manutenção, e outras análise precisam ser feitas para o pós construção, porém 

os dados mostram que é possível construir muito mais BRT com resultados 

similares ao do metrô [...] 

 

Portanto, o autor conclui que é viável a aplicação do BRT em São Paulo levando 

em consideração, principalmente, o baixo custo de implementação e de operação em relação 

aos sistemas sobre trilhos (Metrô, trem e VLT). 

Por fim, o trabalho elaborado por Ferreira et al. (2016) analisa por meio de 

simulação de software a implantação do corredor Campo Limpo / Rebouças / Centro, mas com 

um foco no trecho Rebouças / Centro. O trabalho utiliza dados fornecidos pela Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET) de um ano antes da implantação do corredor, em 2003, até o ano 

de 2007. Os dados da velocidade média e o volume de tráfego foram os critérios para a análise 

do desempenho das vias que compõem o sistema. Porém, com a comparação do período antes 

e depois da implantação do corredor houve uma queda da qualidade do serviço. Ferreira et al. 

(2016, p. 8) formulam uma hipótese na conclusão do trabalho tentando explicar esse fenômeno 

de queda da qualidade do serviço onde “Analisando o funcionamento deste corredor podemos 

destacar como uma possível causa desta perda o fato de este [corredor] possui excesso de 

sobreposição de linhas compartilhando um mesmo corredor, ao invés de operarem com a 

estratégia da linha tronco.”. Além disso o trabalho menciona a perda de uma faixa para 

automóveis que diminui a capacidade do volume de tráfego e a falta de faixas de ultrapassagem 
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que permitem que ônibus cujos passageiros já estão embarcados e desembarcados possam 

ultrapassar aqueles que ainda estão realizando este processo. É utilizado o software QGIS para 

realizar as análises. Porém, os autores citam outros programas livres que também podem 

integrar análises e simulações neste sentido. 

Dentro do assunto do impacto de sistemas preferenciais ao ônibus, o trabalho de 

Pontes et al. (2014) simulou uma via em Belo Horizonte em dois cenários. O primeiro, mostrou 

como a situação atual com circulação mista em todas as faixas, enquanto o segundo mostrou o 

impacto da implantação de um corredor exclusivo para ônibus nos indicadores de desempenho 

da via. O software utilizado foi o AimSum que permite a simulação microscópica de uma via. 

Assim, os autores realizaram um estudo da geometria viária, da volumetria e da ocupação média 

de veículos na cidade para inserção na modelagem. A velocidade média, o tempo de viagem e 

o nível de serviço foram os indicadores escolhidos para a análise a partir do modelo. Com 

relação à velocidade média, o trabalho identificou uma queda de 25% para os veículos leves e 

um acréscimo de 7% para ônibus. 

Os autores apontam que “[...] este aumento de velocidade somente não foi maior, 

por inexistir neste cenário uma faixa de ultrapassam nas estações de ônibus, fazendo com que 

nestes pontos, os ônibus sempre sofrerem paradas, mesmo quando não necessário.” (PONTES 

et al, 2014, p. 8 e 9). Com relação ao tempo total de viagem, os veículos leves sofreram um 

acréscimo de 190 segundos enquanto os ônibus obtiveram um decréscimo de 22 segundos. 

Levando-se em conta a ocupação média de ônibus e veículos leves na cidade de Belo Horizonte, 

55% das pessoas seriam beneficiadas enquanto 39% seriam prejudicadas, mostrando que a 

maioria seria beneficiada. Entretanto, o trabalho aponta que esse número poderia ser maior, 

porque “Com a priorização do modo coletivo existe a possibilidade de ocorrer a transferência 

modal, isto é, uma parte dos usuários do automóvel migrarem para os ônibus [...]” (PONTES 

et al, 2014, p. 10).  

Aliando a microssimulação à análise e comprovação dos componentes que 

influenciam o desempenho de corredores de ônibus, destaca-se o trabalho de Chagas (2014). O 

autor realizou um estudo detalhado em aspectos a serem considerados no projeto de uma estação 

de BRT. Admitindo-se tempo de fechamento da porta, tempo morto e número de passageiros, 

o software Vissim da empresa alemã Planung Transport Verkehr (PTV) foi utilizado para uma 

microssimulação em Belo Horizonte. Um resultado de destaque foi a diferença no tempo médio 

de viagem de ônibus com a única mudança do tamanho e, consequentemente, capacidade dos 

mesmos. Foram considerados três tipos de veículos: Articulado-BRT, Articulado-Misto, 

Padron e biarticulados com 120, 144, 100 e 181 passageiros de capacidade respectivamente. 
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Com isso, a frequência dos ônibus foi alterada de acordo com as proporções das capacidades. 

Em uma comparação de cenários entre os veículos Padron e articulado, o tempo de viagem para 

o cenário com articulados foi cerca de 8% menor, pelo motivo de 63 ônibus a menos terem 

percorrido o trecho. 

Reforçando outros trabalhos que apontam características das paradas que mais 

influenciam para um bom desempenho do sistema, Chagas (2014) também simulou no Vissim 

os impactos de acordo com a posição das portas da estação de BRT e o uso de catracas. Porém, 

o autor destaca que o programa “[...] não se mostrou adequado, principalmente para representar 

catracas que funcionam simultaneamente para entrada e saída.” (CHAGAS, 2014, p. 117). 

Outras limitações detectadas foram a não aleatoriedade da chegada de ônibus na estação, 

calibração de mudança de faixas nas estações, sobreposição de veículos durante a mudança de 

faixas, parâmetros não assertivos para calibração de pedestres e a dificuldade na visualização 

dos resultados da simulação. O autor finaliza afirmando que “Apesar dessas limitações e da 

deficiência na calibração do comportamento dos pedestres, a modelagem da estação se mostrou 

útil para demonstrar os resultados fornecidos pelos cálculos analíticos e as conclusões da 

bibliografia, de um modo bem mais intuitivo.” (CHAGAS, 2014, p. 140). Assim, a 

demonstração e comprovação de situações observadas em campo são os pontos de maior 

atratividade em uma simulação. 

Ainda na utilização do programa PTV Vissim para a realização de uma 

microssimulação para análise do desempenho de corredores de ônibus, destaca-se o relatório 

da SMT em São Paulo (2013). Nesse relatório, a secretaria uniu a CET, a SPTrans e uma 

consultoria independente para mostrar o impacto da utilização dos corredores de ônibus por 

táxis através da simulação computacional. O trabalho também complementa a análise 

apontando dados de volumetria, autuações e acidentes em cada corredor. O relatório inicia com 

o detalhamento da metodologia utilizada para medir a velocidade máxima comercial nos 

corredores, levando em consideração a velocidade máxima permitida, uma estimativa do tempo 

gasto com desaceleração-parada-aceleração e uma estimativa de tempo de espera nos semáforos 

do corredor. Em seguida, uma comparação das velocidades médias dos corredores medidas em 

2011 e 2013 foi apresentada. O estudo aponta que “[...] quase todos os corredores apresentaram 

melhoras na velocidade comercial desde o estudo de 2011. No entanto, ainda apresentam 

velocidades nitidamente menores do que os valores estimados.” (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, 2013, p. 9). Ainda em comparação entre os dois anos, 

foi apresentada a variação de volumes de táxis, veículos em geral no corredor e veículos nas 
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demais faixas. Comportamentos distintos foram encontrados dentre todos os corredores da 

cidade. 

Os três principais corredores considerados pelo estudo foram os da Campo 

Limpo – Rebouças – Centro, Itapecerica – João Dias – Santo Amaro e Vereador José Diniz – 

Ibirapuera – Santa Cruz. Nesses corredores, houve uma diminuição de táxis utilizando os 

corredores de ônibus, em relação às demais faixas. Esse número caiu de 54% em 2011 para 

48% em 2013. O relatório relaciona esse indicador ao aumento de fiscalização de táxis sem 

passageiros no corredor, o que é proibido na cidade. Para se analisar o impacto desse volume 

na velocidade dos ônibus, três microssimulações foram feitas pelas diferentes partes envolvidas. 

A SPTrans simulou um trecho do corredor Santo Amaro e um do corredor Rebouças no 

programa Aimsun v6. Volumes e tempos de semáforos foram obtidas da SPTrans, CET e 

pesquisas em campo. As simulações apresentaram uma diminuição média de 5% a 9% na 

velocidade média de um trecho sem paradas no corredor Santo Amaro e 12% na Rebouças. Em 

outra simulação, a CET utilizou o software Vissim para modelar trechos distintos, porém nos 

mesmos corredores da primeira, sendo ambos no pico da tarde. No corredor Rebouças, a 

proibição de táxis gerou m aumento de 25% no sentido Bairro – Centro e 19% no sentido Centro 

– Bairro, contra 9% no sentido Bairro – Centro e 34% no sentido Centro – Bairro do corredor 

Santo Amaro – Nove de Julho - Centro. Essa simulação conclui que (SMT, 2013, p. 38): 

Observa-se no modelo microssimulado que existem situações em que um ou 

mais táxis estão ocupando um espaço que poderia ser ocupado por um ou mais 

ônibus. Neste caso, os ônibus demoram mais tempo para alinhar na plataforma 

de embarque e desembarque e só passam pelo cruzamento no próximo ciclo 

semafórico, gerando um aumento de atraso. 

 

Já uma última simulação, feita por consultoria independente, utilizou o software 

LISA+. Para uma melhor análise do tráfego na via, a consultoria usufruiu de filmagens da Av. 

Rebouças próximo ao cruzamento com a R. Oscar Freire. Esse estudo se aprofundou no impacto 

do desempenho relativo ao número de passageiros, sendo que, nesse corredor em questão, 250 

passageiros de táxi impactaram 30.328 usuários de ônibus no horário de pico. Com isso, o 

estudo apontou uma melhora de 345% na velocidade média no pico da manhã no corredor, 

passando de 2,92 km/h para 13,00 km/h. Essa melhora foi distribuída em uma diminuição de 

82% do tempo de viagem e 86% do tempo perdido. Já no pico da tarde, a melhora na velocidade 

foi de 79%, indo de 10,24 km/h para 18,32 km/h, um impacto bem menor do que o observado 

no pico matutino. O tempo de viagem melhoraria 61% e o tempo perdido 74%. 
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3 CORREDORES DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

 

3.1 HISTÓRICO 

 

O aumento da população em áreas urbanas e a ascensão da indústria 

automobilística no Brasil exigiu mais atenção dos governos em relação ao transporte público a 

partir da segunda metade do século XX. A partir da década de 1950, o Estado valorizou o 

transporte individual com a construção de rodovias e engenharia de tráfego focada nos veículos 

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2015). Essas ações levaram a população 

e a indústria a se interessarem pelo automóvel.  Entre as décadas de 1970 e 1980 a produção de 

automóveis aumentou em mais de três vezes (VASCONCELLOS; MENDONÇA, 2010). Com 

isso, iniciou-se na década de 1970 a construção das linhas de Metrô da cidade para oferecer um 

serviço expresso e de conforto à sociedade (FERNANDES, 2012). Além do Metrô, os 

corredores de ônibus surgiram como uma das alternativas para aumentar e melhorar a oferta de 

transporte público na região metropolitana. 

O corredor Paes de Barro, na Mooca, foi o primeiro do município de São Paulo, 

inaugurado em 1980. Com apenas 4,25 km de extensão (SMT, 2013), ele liga a Rua Mooca ao 

Terminal da Vila Prudente e no início era ocupado apenas por trólebus operados pela 

Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC).  Atualmente, ainda há a circulação 

de trólebus, juntamente com ônibus tradicionais. Com uma pequena extensão, apenas 4,25 km, 

Vasconcelos e Mendonça (2010, p. 92) explicam que ele “[...] fazia parte de uma infraestrutura 

mais ambiciosa, que nunca se concretizou.”. Até por isso, atualmente esse é o corredor que 

transporta menos passageiros na cidade (LARA; MARX, 2014), indicando uma possível falta 

de integração com a cidade. 

Por outro lado, o corredor ABD, inaugurado em 1988, é um corredor considerado 

de sucesso na região Metropolitana de São Paulo. Atualmente conta com 33 km de extensão 

ligando o Terminal São Mateus na zona leste ao Terminal Jabaquara na zona sul, é operado pela 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. (EMTU) e atravessa regiões 

mais afastadas da região metropolitana, como Santo André e São Bernardo (OLIVEIRA, 2009). 

Em 2010, ele foi estendido em 12km conectando o Terminal Diadema ao Brooklin, o que 

evidenciou o projeto como atual e conectado com a cidade, diferentemente de outros corredores. 

O corredor da Av. Santo Amaro (Santo Amaro – Nove de Julho – Centro) foi 

inaugurado por completo em 1987 e, segundo Vasconcellos e Mendonça (2010, p. 92), é um 

exemplo de corredor que degradou a região e o uso de solo lindeiro. Esse fator levou as 
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prefeituras seguintes a darem menos atenção aos corredores de ônibus, deixando a cidade com 

apenas um novo corredor na década de 1990, o Inajar – Rio Branco – Centro. Por outro lado, a 

década de 2000 representou o retorno do investimento nessa categoria de transporte com a 

inauguração dos corredores Itapecerica – João Dias – Santo Amaro, Pirituba – Lapa – Centro, 

Campo Limpo – Rebouças – Centro, Jd. Ângela – Guarapiranga – Santo Amaro, Parelheiros – 

Rio Bonito – Santo Amaro, Vereador José Diniz – Ibirapuera – Santa Cruz e Expresso 

Tiradentes (Eixo Sudeste) (PMSP, 2007). Vasconcellos e Mendonça (2010, p. 92) também 

apontam que esses corredores sofreram com a falta de espaço nas vias. De tal modo, o histórico 

recente mostra a falta de interesse em corredores de ônibus. Na década de 2010, apenas o 

corredor Berrini foi inaugurado em 2016, porém em 2015 foi elaborado um planejamento 

extenso para os próximos anos com foco em corredores de ônibus. 

O Plano de Mobilidade de São Paulo de 2015 é o último documento elaborado 

para o planejamento de transporte público da cidade. Este documento “[...] é o instrumento de 

planejamento e gestão do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, ou seja, dos meios e da 

infraestrutura de transporte de bens e pessoas no município, para os próximos 15 anos.” (PMSP, 

2015). Até 2028, a prefeitura espera construir 565,3 km de corredores de ônibus distribuídos 

pelas diferentes regiões. 

 

3.2 CORREDORES EXISTENTES 

 

Atualmente, o município de São Paulo possui 10 corredores de ônibus. O 

corredor da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini não foi considerado na conta por não estar 

atualizado nos dados da SPTrans. A PMSP fez, em 2015, uma separação dos corredores em 4 

categorias como resumido na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação de corredores e faixas exclusivas de ônibus pela Prefeitura do Município de 

São Paulo. 

Classe de 

Categoria 
Descrição 

Classe I 

Corredor em pista dedicada, central ou elevada, totalmente segregada das 

demais faixas de tráfego geral, apresentando faixas de ultrapassagem nas 

paradas. Ônibus articulados para embarque e desembarque por todas as 

portas. Características similares ao BRT. 

Classe II 

Corredor em pista central dedicada com alto nível de segregação das demais 

faixas de rolamento do tráfego geral. Geralmente com faixas de 

ultrapassagem nas paradas. 

Classe III 

Corredor em faixa à esquerda (central) segregada, sinalizada, mas sem 

separação física do tráfego geral; tratamento prioritário para ônibus junto ao 

canteiro central (faixa de uso exclusivo fiscalizada) preferencialmente com 

faixa de ultrapassagem nas paradas de maior demanda. 

Classes IV, 

V e VI 

Faixas exclusivas de ônibus à direita e vias importantes para o transporte 

coletivo. 

Fonte: adaptado de PMSP (2015). 

 

Todos os corredores municipais de São Paulo são da Classe III, com exceção do 

Expresso Tiradentes, que pode ser considerado de Classe II. Portanto, a prefeitura não considera 

esse último como BRT, apesar de possuir elementos como pagamento na plataforma e via 

completamente segregada, elevada em alguns trechos. A Tabela 2 apresenta outros dados 

importantes desses corredores. 
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Tabela 2 – Corredores municipais de São Paulo. 

Corredor 
Ano de 

Inauguração 

Extensão 

(km) 

Número de paradas 

Bairro – 

Centro  

Centro – 

Bairro 

Paes de Barros 1980 4,25 7 6 

Santo Amaro / Nove de 

Julho / Centro 
1987 14,8 37 29 

Inajar / Rio Branco / 

Centro 
1991 13,6 12 12 

Itapecerica / João Dias / 

Santo Amaro 
2000 7,0 11 11 

Pirituba / Lapa / Centro 2003 15,2 34 33 

Campo Limpo / Rebouças 

/ Centro 
2004 10,0 19 19 

Jd. Ângela / Guarapiranga 

/ Santo Amaro 
2004 7,5 12 12 

Parelheiros / Rio Bonito / 

Santo Amaro 
2004 22,5 62 63 

Ver. José Diniz / 

Ibirapuera / Santa Cruz 
2004 8,9 18 20 

Expresso Tiradentes (Eixo 

Sudeste) 
2007 8,0 6 6 

Berrini 2016 3,3 7 7 

Fonte: adaptado de SPTrans (2015); SMT (2013) e PMSP (2013). 

 

Os corredores apresentados acima podem ser vistos no mapa da SPTrans 

ilustrado pela Figura 1 com todos os corredores municipais. Percebe-se por esse mapa a 

concentração de corredores na área central e a presença de algumas regiões mais afastadas 

pouco atendidas. Para um passageiro ir de ônibus da zona leste, por exemplo, para o centro, 

precisaria necessariamente pegar linhas que dividem a via com os carros. Outra alternativa seria 

um corredor ligando, de maneira mais rápida, os ônibus às estações de Metrô.  



26 

 

Figura 1 – Mapa dos corredores municipais de São Paulo. 

 

Fonte: adaptado de SPTrans (2015). 



27 

 

Os corredores que atendem algumas dessas regiões mais afastadas são operados 

pela EMTU, por cruzarem outros municípios da Grande São Paulo. O já citado ABD é o único 

implantado por completo e inclusive estendido, enquanto alguns estão em obras ou em fase de 

projetos. Um importante corredor da EMTU em obra é o Guarulhos – São Paulo (Tucuruvi) 

(PMSP, 2015) que já está operando parcialmente e ao fim das obras ligará uma zona mais 

afastada da RMSP até um terminal integrado ao Metrô. A Figura 2 mostra todos os corredores 

existentes em obras, em projeto e em estudo da EMTU, como apresentado no Plano de 

Mobilidade de São Paulo em 2015. 

 

Figura 2 – Situação e localização dos corredores de ônibus metropolitanos. 

 

Fonte: PMSP (2015). 

 

3.3 INTEGRAÇÃO COM DEMAIS MODAIS DE TRANSPORTE 

 

A integração entre modais de transporte pode se dar de muitas maneiras. O 

ônibus, como transporte coletivo, pode ser integrado a outros transportes coletivos, como o 

Metrô e a transportes individuais, oferecendo terminais com estacionamento para carros e 

bicicletas. Lindau et al. (2013) apontam a existência ou não de tais integrações como um 
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importante índice para a eficiência operacional de sistemas BHLS na Europa. Destacam ainda 

a possibilidade de ciclovias ao longo do corredor ou paralelas a ele e sistemas de 

compartilhamento de bicicletas. 

O corredor da Berrini, recém-inaugurado em 2016, já foi construído com essa 

preocupação. Ao longo de toda a sua extensão na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, conta 

com uma ciclovia no canteiro central (Figura 3. Além disso, existem estações de bicicletas 

compartilhadas dos programas Bike Sampa e CicloSampa em ruas adjacentes. Em 

contrapartida, corredores mais antigos e afastados do centro, como o metropolitano ABD, 

possuem paradas com integrações tarifárias com o Metrô. Isso forma um sistema contendo o 

transporte sobre trilhos como alimentador e os corredores de ônibus como tronco (Silva, 2015). 

 

Figura 3 – Ciclovia junto ao corredor de ônibus na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Silva (2015, p. 31) destaca que “A existência de integração entre sistema troncal 

e alimentador, facilita o uso e incentiva os usuários a ingressarem no sistema, por permitirem a 

segunda viagem sem pagamento ou com pagamento adicional reduzido.”. O corredor ABD é 
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um bom exemplo disso na RMSP. A Figura 4 apresenta um mapa da EMTU com o traçado do 

corredor e sua recente extensão com os locais de integração destacados, facilitando a 

localização e planejamento do passageiro. 

 

Figura 4 – Mapa do corredor metropolitano ABD e suas integrações. 

 

Fonte: EMTU (2017). 

 

Ainda como exemplo de integração entre sistemas, o terminal Pinheiros também 

merece destaque por integrar vários modais de transporte. O terminal urbano de ônibus está 

conectado com a estação Pinheiros da linha 4 amarela do Metrô e com a estação Pinheiros da 

linha 9 Esmeralda da CPTM. Além de ser parada final e inicial para várias linhas de ônibus, o 

terminal possui estacionamento subterrâneo, bicicletário, estação de aluguel de bicicletas, 

sanitários, e serviços relacionados com o sistema de bilhetagem. A Figura 5 mostra o terminal 

urbano de ônibus, a Figura 6 mostra a estação Pinheiros do Metrô e da CPTM, a Figura 7 mostra 

o bicicletário, a Figura 8 mostra a estação de aluguel de bicicletas, a Figura 9 mostra os 

sanitários e a Figura 10 mostra o estacionamento localizado abaixo do terminal urbano. 
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Figura 5 – Terminal Pinheiros. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 6 – Estações Pinheiros do Metrô e da CPTM. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Figura 7 – Bicicletário do terminal Pinheiros. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 8 – Estação de aluguel de bicicletas do terminal Pinheiros 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Figura 9 – Sanitários e acesso ao estacionamento dentro do terminal Pinheiros. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 10 – Estacionamento no subsolo do terminal Pinheiros. 

 

Fonte: os Autores (2017).  
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4 CONDICIONANTES QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO DE CORREDORES 

DE ÔNIBUS  

 

Esta seção trata dos elementos presentes em sistemas de corredores de ônibus 

que influenciam, direta ou indiretamente, no desempenho do sistema. Neste trabalho, define-se 

como instrumentos de medição do desempenho de um corredor, as medidas relacionadas com 

o tempo de percurso, tempo de retenção nas paradas, velocidade média entre as paradas e 

velocidade média do trecho entre outros índices relacionados com o tempo e espaço.  

Os condicionantes estão organizados em subseções, e estas estão subdivididas 

em características mais específicas. As semelhanças dos sistemas de corredores de ônibus com 

os sistemas de BRT permitem a utilização de trabalhos de ambos os sistemas para a listagem 

dos condicionantes. Segundo Pereira (2011, p. 11), “Os sistemas BRT são projetados quase que 

de forma artesanal, pois cada cidade apresenta distintos condicionantes em termos de demandas 

e restrições físicas, entre outros.”, destacando o fato disto “A literatura técnica aborda o impacto 

de vários elementos isolados de projeto no desempenho de sistemas de ônibus, porém pouco 

existe sobre os efeitos da interação destes elementos.”. Portanto, cada sistema é único e depende 

das características de cada cidade e de cada corredor, não podendo ser estendido a um contexto 

global de um sistema de ônibus. Delimita-se, então, que os condicionantes estudados neste 

trabalho são válidos para os corredores considerados e para o município de São Paulo. 

Os condicionantes são os elementos e/ou características que podem 

estar presentes em um sistema de corredor de ônibus que podem gerar impactos positivos ou 

negativos relacionados com a dinâmica. Como foi citado anteriormente, não existe muitos 

trabalhos que consideram o comportamento global desses elementos, portanto, somente a 

existência de um condicionante que impacta de forma positiva a dinâmica, não necessariamente 

significa que o corredor como um todo será impactado. 

 

4.1 PAVIMENTO 

 

Os pavimentos dos corredores de ônibus influenciam na aderência com os pneus 

dos veículos. A aderência é o que garante boa frenagem dos veículos, portanto, de grande 

importância para a segurança dos usuários do sistema de ônibus. Além disso, os pavimentos 

dos corredores devem ser escolhidos levando em conta a durabilidade, a manutenção ao longo 

da vida e o custo. 
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Nos corredores, os dois tipos mais comuns de pavimento são o pavimento rígido 

de concreto e o pavimento flexível asfáltico. Existem inúmeros tipos de pavimentos rígidos e 

flexíveis, porém, para efeito de comparação, será feito uma simplificação entre esses dois 

grupos. A Tabela 3, a seguir, apresenta um estudo comparativo entre os pavimentos rígidos e 

flexíveis: 
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Tabela 3 – Tabela comparativa de pavimentos. 

Pavimentos Rígidos Pavimentos Flexíveis 

Estruturas mais delgadas de pavimento. 

Estruturas mais espessas (requer maior 

escavação e movimento de terra) e camadas 

múltiplas. 

Resiste a ataques químicos (óleos, graxas, 

combustíveis). 

É fortemente afetado pelos produtos químicos 

(óleos, graxas, combustíveis). 

Maior distância de visibilidade horizontal, 

proporcionando maior segurança. 

A visibilidade é bastante reduzida durante a 

noite ou em condições climáticas adversas 

Pequena necessidade de manutenção e 

conservação, o que mantém o fluxo de veículos 

sem interrupções. 

Necessário que se façam várias manutenções e 

recuperações, com prejuízos ao tráfego e custos 

elevados. 

Falta de aderência das demarcações viárias, 

devido ao baixo índice de porosidade. 

Melhor aderência das demarcações viárias, 

devido a textura rugosa e alta temperatura de 

aplicação (30 vezes mais durável). 

Vida útil mínima de 20 anos. Vida útil máxima de 10 anos (com manutenção) 

Maior segurança à derrapagem em função da 

textura dada à superfície (veículo precisa de 

16% menos de distância de frenagem em 

superfície seca, em superfície molhada 40%) 

A superfície é muito escorregadia quando 

molhada. 

De coloração clara, tem melhor difusão de luz. 

Permite até 30% de economia nas despesas de 

iluminação da via. 

De cor escura, tem baixa reflexão de luz. 

Maiores gastos com iluminação. 

O concreto é feito com materiais locais, a 

mistura é feita a frio e a energia consumida é a 

elétrica. 

O asfalto é derivado de petróleo importado, 

misturado normalmente a quente, consome óleo 

combustível e divisas. 

Melhores características de drenagem 

superficial: escoa melhor a água superficial. 

Absorve a umidade com rapidez e, por sua 

textura superficial, retém a água, o que requer 

maiores caimentos. 

Mantém íntegra a camada de rolamento, não 

sendo afetado pelas intempéries. 

Altas temperaturas ou chuvas abundantes 

produzem degradação. 

Fonte: adaptado de Estudo Comparativo Entre Pavimento Rígido e Flexível (BIANCHI; BRITO; 

CASTRO, 2008). 
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A partir da Tabela 3, fica claro que o pavimento rígido possui várias vantagens 

em relação ao flexível. Os corredores de ônibus possuem alto volume de veículos pesados, que 

demandam um pavimento duradouro, com boa aderência, pouca manutenção e boa visibilidade 

ao condutor. Conclui-se então que o pavimento rígido de concreto é o mais adequado 

tecnicamente, considerando esses critérios, e possui efeito positivo no desempenho do corredor 

de ônibus.  

 

4.2 PARADAS 

 

A parada é local onde são feitos os embarques e os desembarques dos 

passageiros. Existem inúmeros tipos de elementos nas paradas que resultam em diferentes 

configurações. Segundo a SPTrans (SÃO PAULO, 2017) "[paradas] São demarcadas por um 

totem ou cobertura. Nestes locais, os motoristas de ônibus e micro-ônibus param o veículo por 

meio de sinalização do passageiro, para permitir o embarque ou desembarque.".   

Em São Paulo, as paradas dos corredores de ônibus, em sua maioria, estão 

localizadas no canteiro central da via, permitindo que o embarque seja feito pelo lado esquerdo 

do veículo. Alguns trechos onde as vias são de mão única, é possível encontrar paradas nas 

calçadas no lado direito da via. Além disso, também é possível encontrar paradas no canteiro 

central, porém com embarque pelo lado direito do veículo.   

  

4.2.1 Elementos de ultrapassagem  

  

Os corredores em geral são faixas lineares à esquerda da via, que normalmente 

ocupam as faixas do canteiro central. Para realizar embarques e desembarques, os ônibus devem 

frear até inibir o movimento, abrir as portas e esperar o último embarque e desembarque dos 

passageiros para seguir a viagem. Como o sistema de corredores de ônibus são sistemas troncais 

que afunilam e ordenam as linhas de ônibus ramificadas de forma linear, as paradas vão receber, 

de forma quase que previsível, os ônibus em uma determinada ordem. Na região das paradas, 

caso um ônibus esteja em processo de embarque e desembarque, ele está parado, obstruindo 

outros ônibus, que já terminou o embarque e desembarque, de seguir a viagem.  

Segundo Gardner et al. (1991 apud PEREIRA, 2011, p. 31) “A ultrapassagem 

permite a operação de serviços de diferenciados: locais, acelerados e expressos. Resulta em 

maior velocidade operacional e capacidade.”. Portanto, a permissão de ultrapassagem 
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influencia no desempenho do corredor, uma vez que permite que os passageiros realizem o 

embarque e desembarque sem obstruir o corredor, garantindo a sua fluidez.  

Em alguns dos corredores existentes no município de São Paulo, existem 

elementos de ultrapassagem. Na Figura 11, é possível ver um corredor com baia de embarque 

e desembarque na Avenida Santo Amaro. A seta 1 indica o corredor e a seta 2 indica a baia para 

embarque e desembarque. Nesse caso, ônibus que não tem passageiros para desembarcar e nem 

é solicitado para embarque, pode seguir viagem sem interferência dos outros ônibus que estão 

em processo de embarque e desembarque.  

 

Figura 11 – Parada de corredor de ônibus com baias. 

 

Fonte: adaptado de Google Maps. 

 

Na Figura 12, é possível ver um elemento diferente, que pode ou não ser um 

elemento de ultrapassagem. Nesse caso, existe uma duplicação da faixa do corredor na Avenida 

Rebouças e, entre essas faixas, está a parada. Assim, o embarque pode ser feito pela porta da 

esquerda ou da direita do veículo, aumentando o número de embarques e desembarques. 

Atualmente determinadas linhas são designadas para utilizar a faixa da direita e outras a da 

esquerda.   

1 

2 
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Figura 12 – Parada de corredor de ônibus com embarque e desembarque por ambos os lados para o 

mesmo sentido. 

 

Fonte: Google Maps. 

 

Já na Figura 13, não existe baia para embarque e desembarque, mas sim uma 

faixa de ultrapassagem que começa e termina na região da parada. Nessa parada, existem dois 

pontos para o embarque e desembarque, cada um para determinadas linhas. Nesse caso, os 

ônibus utilizam a faixa de ultrapassagem para chegar até o ponto de embarque e desembarque 

apropriado e para seguir viagem sem a necessidade de esperar o processo de embarque e 

desembarque de ônibus à frente.  
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Figura 13 – Parada de corredor de ônibus com faixa de ultrapassagem. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

  

4.2.2 Distância entre paradas  

  

As paradas devem ser espaçadas de forma que seus raios de alcance por parte 

dos usuários do sistema de transporte leve em consideração o tempo médio de caminhada. Do 

ponto de vista do desempenho operacional, as paradas devem estar espaçadas o máximo 

possível para evitar a perda de tempo devido à desaceleração do veículo. Portanto, as paradas 

devem estar distantes, porém até um limite que respeite o tempo médio de caminhada para que 

o usuário tenha condições de alcançá-la.   

A distância ótima entre pontos de parada pode ser calculada pela Equação 11. 

  

                                                 
1 RECK, Garrone. Apostila Transporte Público. Curitiba, 2010. p. 85. Disponível em: 

<http://www.dtt.ufpr.br/Transporte%20Publico/Arquivos/TT057_Apostila.pdf>. 
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                                     𝑑𝑜 = {
[(𝑂𝑇 ∗ 𝐶𝑝 + 𝐶𝑜) ∗ 𝐹 ∗ 𝑇𝑀 ∗ 4 ∗ 𝑉𝑝]

𝑑𝑝 ∗ 𝐶𝑎
} 1/2                                   (1) 

Sendo:  

𝑑𝑜 = distância ótima entre paradas. 

𝑂𝑡 = ocupação média no trecho (passageiro/ônibus).  

𝐶𝑎 = valor do tempo para o passageiro andando a pé (R$/hora).  

𝐶𝑝 = valor do tempo para o passageiro do ônibus (R$/hora).  

𝐶𝑜 = custo operacional de um ônibus (R$/hora).  

𝐹 = frequência de ônibus no corredor (ônibus/hora).  

𝑇𝑀 = tempo adicional devido a aceleração/desaceleração (horas).  

𝑉𝑝 = velocidade média de marcha a pé (km/h).  

𝑑𝑝 = densidade de demanda (embarque + desembarque) no trecho (passageiros/hora/km).  

Portanto, os fatores que determinam a distância ótima entre as paradas são 

variáveis relacionadas com o valor monetário por hora que os passageiros perdem, dos 

condicionantes relacionados com o desempenho do veículo, da frequência dos ônibus e da 

demanda do corredor.  

  

4.2.3 Capacidade das paradas  

  

As paradas devem ser dimensionadas para comportar a demanda de passageiros 

com conforto e devem ser pensadas para otimizar os embarques e desembarques. Portanto, as 

capacidades das paradas são influenciadas, principalmente pela sua largura e comprimento.  

O comprimento da parada tem importância ainda maior, pois é ele que determina 

a capacidade que a parada tem de receber ônibus para o processo de embarque e desembarque. 

Quanto maior o número de ônibus, em fila, realizando esse processo, menor será o tempo de 

espera na parada e melhor será o desempenho do corredor. Portanto, uma parada mais comprida 

consegue realizar mais embarques e desembarques em comparação com uma parada mais 

curta.  

A largura das paradas, junto com o comprimento, influencia no número de 

usuários que ela pode receber. Além disso, uma parada mais larga possibilita melhor circulação 

dos usuários em comparação a uma parada mais estreita.   

No caso da Figura 12, a parada dobra a capacidade de embarque e desembarque, 

permitindo que o processo seja realizado por ambos os lados do ônibus, sem a necessidade de 

aumentar o seu comprimento.   
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4.2.4 Acessibilidade  

  

Como já foi exposto acima, as paradas devem ser distanciadas de modo a 

oferecer a acessibilidade ao usuário, sem que ocorra grandes deslocamentos a pé, e, ao mesmo 

tempo, sem comprometer o desempenho do sistema de ônibus. Além disso devem possuir 

acessibilidade para pessoas com deficiência.  

A diferença de nível do pavimento da via e do pavimento da parada afeta na 

acessibilidade de cadeirantes e, também, no tempo de embarque e desembarque. Segundo 

Vuchic (2007 apud PEREIRA, 2011, p. 31) “A relação entre o veículo e plataforma (diferença 

de nível, tempo de abertura de portas, docagem) influencia no tempo de embarque e 

desembarque por passageiro [...]”.  

 

4.2.5 Pré-embarque  

 

O pré-embarque é um processo de pagamento antecipado da passagem na 

plataforma da parada. A plataforma é isolada com acesso pelas catracas. Uma vez que o usuário 

de ônibus passa pela catraca, ele está livre para embarcar em qualquer veículo e por qualquer 

porta.  

No caso de São Paulo, o pré-embarque existe em apenas alguns terminais de 

ônibus. As catracas possuem o validador do sistema de bilhetagem por cartão. Próximo das 

catracas, um cobrador libera as passagens dos usuários que pagam em dinheiro. O motivo da 

instalação desse sistema nos terminais foi a diminuição do tempo de embarque que, 

consequentemente, aumenta a confiabilidade do sistema garantido as partidas dos ônibus nos 

horários previstos. Segundo relatório técnico dos serviços de pré-embarque2, houve uma 

diferença de 10 minutos no tempo de embarque após o sistema ser implantado. 

A Ilustração 1 mostra o esquema do pré-embarque em um terminal de ônibus e 

algumas especificações técnicas básicas. Já a Figura 14 ilustra o sistema de pré-embarque no 

terminal Bandeira, com as 3 catracas e o sistema de bilhetagem. Nota-se nessa última figura, os 

gradis impedindo o acesso de pessoas que não pagaram a passagem nas catracas.  

                                                 
2 SPTrans. Relatório técnico dos serviços de pré-embarque. São Paulo, 2005. p.4 
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Ilustração 1 – Croqui das plataformas em terminais com pré-embarque. 

 

Fonte: SPTrans (2005). 
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Figura 14 – Plataforma com pré-embarque no terminal Bandeira. 

 

Fonte: os autores (2017). 

 

4.3 TIPOS DE VEÍCULOS 

 

A frota que circula no município de São Paulo é composta por vários tipos de 

ônibus. Cada tipo de ônibus serve para atender determinadas regiões e determinadas 

demandas. Como existem diferentes fabricantes de chassis e de carrocerias, é necessário 

analisar junto aos fabricantes de chassis o desempenho dinâmico dos veículos e junto aos 

fabricantes de carroceria a capacidade dos veículos.  

O chassi é o conjunto fabricado que é responsável pela estrutura que sustenta a 

carroceria e por mover o veículo. A carroceria é a estrutura montada sobre o chassi com os 

elementos que compõe o ônibus como portas, janelas, faróis, lanternas, bancos, pisos, entre 

outros. Cada fabricante possui um chassi próprio, podendo resultar em ônibus com potência, 

torque e rotações diferentes.   

Para atender demandas diferentes, existem diferentes tipos de carrocerias que 

podem comportar um determinado número de passageiros. Ônibus com maiores capacidades 
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conseguem transportar um número maior de passageiros com maior conforto. Além disso, 

novas carrocerias oferecem piso rebaixado, que diminui o tempo de embarque e desembarque 

em relação aos que possuem piso elevado.   

 

4.3.1 Capacidade dos veículos  

  

A capacidade dos veículos é, basicamente, proporcional ao tamanho do veículo. 

Normalmente os veículos possuem larguras com valores bem próximos uns aos outros, porém, 

o comprimento é o que mais influencia na capacidade dos veículos. Quanto maior o número de 

passageiros embarcados nos veículos, maior será o desempenho do corredor.  

As categorias de ônibus da frota de veículos circulante nos corredores são 

compostas por: 

• Ônibus urbanos Padron com dois eixos; 

• Ônibus urbanos Padron com três eixos; 

• Ônibus articulados com três eixos; 

• Ônibus super articulados com quatro eixos; 

• Ônibus biarticulados com quatro eixos. 

Cada tipo de veículo atende uma determinada demanda e deve ser implantado 

em uma rota onde seja possível manobrar o veículo. Não só a capacidade do veículo que 

determina o volume de passageiros por hora por sentido. A frequência dos veículos também 

deve ser considerada para atender a demanda. 

De forma simplificada, o Quadro 1 mostra as capacidades de passageiros, 

sentados e em pé, dos ônibus citados. O ônibus básico não foi comentado anteriormente por 

não ser circulante em corredores de São Paulo, pois só possuem portas na parte direita do 

veículo. 
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Quadro 1 – Capacidade de passageiros total por categoria de ônibus. 

 

Fonte: Capacidade de Transporte por Modo (2014). 

 

4.3.2 Potência dos veículos 

 

A potência e outros fatores relacionados com o conjunto de tração do veículo, 

são de extrema importância para mover o ônibus em condições de máxima lotação. Dos 

diversos fabricantes de chassis, deve ser considerado o trajeto da linha, verificando possíveis 

rampas que comprometam o desempenho do veículo. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

  Esta seção apresenta o estudo de caso realizado. Para uma análise aprofundada 

do desempenho dinâmico dos corredores de ônibus, foi necessária a definição de uma 

metodologia específica para o levantamento de dados em campo, a qual está melhor detalhada 

nos subitens a seguir. Uma compilação e comparação de todos os resultados é apresentada a 

partir das informações encontradas. Isso levou a algumas relações que são melhor explicadas 

na discussão deste estudo.  

 

5.1 DESCRIÇÃO DAS BASES DE ESTUDO 

 

  A partir do estudo do histórico de corredores de ônibus na cidade de São Paulo 

e dos condicionantes considerados críticos para o desempenho desse sistema, foi possível 

formular uma metodologia base para o estudo de caso. A partir da definição dos trechos dos 

dois corredores de ônibus aprofundados, o primeiro dado levantado foi a distância entre paradas 

a partir de pesquisa indireta.  Em seguida, houve a definição dos indicadores de desempenho 

analisados e as características específicas a serem levantadas. 

 

5.1.1 Escolha dos corredores 

 

Dentre os 10 corredores existentes no município de São Paulo, foram escolhidos 

2 corredores para o estudo desse trabalho: o corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro e o 

corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro. Esses dois corredores conectam o centro da 

cidade de São Paulo à zona Oeste e zona Sul, respectivamente.  

Um dos objetivos da escolha foi possibilitar a comparação de um corredor 

recente e um mais antigo. O corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro é considerado pelos 

autores como mais recente, já o corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro é considerado 

como mais antigo. O primeiro foi inaugurado em 2004, já o último em 1987. A Figura 15 indica 

a posição desses dois corredores sobre o município de São Paulo. 
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Figura 15 – Identificação dos corredores de estudo. 

 

Fonte: adaptado de SPTrans (2015). 
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Dentro de cada corredor, foi escolhido um trecho compreendido por duas 

paradas. Em ambos os sentidos, Centro – Bairro e Bairro – Centro, foram escolhidos os trechos 

que apresentam paradas presentes em vias de mão dupla. Entende-se que a bifurcação do 

corredor em duas vias, uma para o sentido Centro – Bairro e outra para o Bairro – Centro, 

prejudica as análises pois as distâncias entre as paradas podem variar mais do que no caso dos 

dois sentidos na mesma via. 

O trecho de estudo para o corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro, é o 

definido entre as paradas Caio Prado e Eldorado. Esse trecho foi escolhido pelos autores, pois 

a parada Eldorado, no sentido Centro – Bairro, é a última parada antes de cruzar o rio Pinheiros 

e, portanto, está dentro do centro expandido. A parada Caio Prado foi escolhida por ser a última 

parada onde a Rua da Consolação, no sentido Bairro – Centro, possui mão dupla. 

O trecho de estudo para o corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro, é o 

definido entre as paradas Banespa e Juscelino Kubitschek. A parada Banespa foi escolhida por 

ser a última parada onde a avenida Santo Amaro, no sentido Centro – Bairro, possui mão dupla. 

A parada Juscelino Kubitschek foi escolhida por ser a primeira parada da avenida Santo Amaro 

no sentido Centro – Bairro. 

A Figura 16 representa o trecho de estudo do corredor Campo Limpo – Rebouças 

– Centro. Já a Figura 17 representa o trecho de estudo do corredor Santo Amaro – Nove de 

Julho – Centro. As Figuras 16 e 17 são apenas ilustrativas e representam os percursos e as 

localizações aproximadas das paradas do corredor. 

No trecho estudado na Av. Santo Amaro, as paradas do corredor de ônibus 

possuem duas plataformas, excluindo as paradas Juscelino Kubistchek e Eucaliptos no sentido 

Bairro – Centro. Os ônibus que param para o embarque e desembarque de passageiros na 

plataforma 1 não são os mesmos que param na plataforma 2, sendo essa distribuição definida 

pela entidade competente. No estudo de caso, foram medidos os tempos de viagem somente 

dos ônibus que param na plataforma 1, já que estas sempre estão presentes após a plataforma 2 

no sentido do tráfego. Dessa maneira, as distâncias medidas também se referem as plataformas 

1 e os dados puderam ser usados para comparação entre os sub trechos. 
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Figura 16 – Trecho de estudo do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017) 

 

Figura 17 – Trecho de estudo do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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5.1.2 Distância entre as paradas 

 

Para medir as distâncias entre as paradas, utilizou-se a ferramenta de medição 

linear do Google Earth. Neste trabalho, define-se como distância entre as paradas o 

comprimento compreendido entre a seções finas das paradas, salvo casos especiais 

especificados pelos autores. Foram denominadas de seção A-A e seção B-B a primeira seção e 

a última seção da parada que um veículo cruza, respectivamente. Observa-se que essas seções 

são as primeiras e as últimas de uma parada, usando como referência o sentido do tráfego. A 

Ilustração 2 define a primeira e a última seção de uma parada genérica de um corredor de 

ônibus. 

 

Ilustração 2 – Definição de seção A-A e seção B-B. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Portanto, a distância entre duas paradas consecutivas, ou do sub trecho, consiste 

na distância entre a seção B-B de uma parada até a seção B-B da parada subsequente. Essa 

metodologia foi aplicada em ambos os sentidos dos dois corredores escolhidos. A Ilustração 3 

mostra a distância entre a Parada 1 e a Parada 2 usando a metodologia descrita. Nota-se que o 

comprimento entre as paradas, somente depende da seção B-B e não dos comprimentos das 

paradas. 
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Ilustração 3 – Definição de distância entre as paradas. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Por fim, as distâncias medidas foram arredondadas em múltiplos de 5 metros. 

Mesmo contendo erros por não representar perfeitamente as curvas de ruas e avenidas, o traçado 

construído com software Google Earth apresenta boa fidelidade das distâncias. O 

arredondamento tem como objetivo simplificar as análises, utilizando números de fácil 

compreensão. 

 

5.1.3 Parâmetro de análise do desempenho dinâmico  

 

Para poder identificar quais são os elementos que apresentam impactos na 

dinâmica do corredor de ônibus, é necessário estabelecer um parâmetro que possibilite a análise 

do desempenho dinâmico. O tempo de viagem é um parâmetro eficaz, pois com ferramentas 

simples é possível calcular a duração da viagem entre as paradas. Com as distâncias de cada 

sub trecho já obtidas com o auxílio do Google Earth, é possível calcular as velocidades médias 

entre as paradas e do trecho total. Logo, o principal parâmetro de análise será a velocidade 

média. 

Neste trabalho, analisou-se o comportamento de deslocamento de um ônibus 

dentro de um corredor. Foram considerados dois estados em que o veículo se encontra durante 

todo o trajeto: o estado de embarque e desembarque e o estado de viagem. Define-se como 

estado de embarque e desembarque, o período em que o ônibus está dentro da área projetada de 

uma parada sobre o corredor. Durante essa condição, o ônibus está apto a abrir as suas portas 

para o processo de embarque e desembarque dos passageiros, mediante o acionamento de botão 

ou aviso prévio, indicando que existem passageiros que queiram embarcar e/ou desembarcar. 

Já o estado de viagem é definido como o período em que o ônibus não está apto a abrir as portas 
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para o processo de embarque e desembarque. Entende-se que durante o estado de viagem, o 

veículo pode estar em movimento ou parado, aguardando a abertura de semáforos, por exemplo. 

Com base nesses dois estados mencionados, foram criados os tempos de retenção 

nas paradas e os tempos de trajeto. O primeiro é o tempo gasto com embarque e desembarque 

dentro da área projetada de uma parada sobre a via, enquanto o segundo, é o tempo de viagem 

para o ônibus se deslocar de uma parada até a sua subsequente. 

 

5.1.4 Características físicas e elementos das paradas e dos sub trechos 

  

No processo de análises, os registros individuais de cada sub trecho revelarão 

quais são os mais lentos e os mais rápidos, abrindo a oportunidade de estudo individual 

detalhado de cada parada e a possível identificação dos elementos e/ou as características físicas. 

Para isso, é necessário a descrição desses elementos e características presentes nas paradas e 

nos trechos dos corredores. 

Os principais elementos e características físicas presentes nos corredores serão 

listados e quantificados. Cada elemento deverá ter descrição básica e a sua localização sobre o 

corredor, nos sentidos Centro – Bairro e Bairro – Centro. Assim, será possível analisar a 

influência desses elementos e características com os números obtidos em campo.  

Com o auxílio de imagens de satélite, serão identificados os possíveis elementos 

presentes no corredor. Com o auxílio de registros fotográficos feitos em campo e de 

informações de GPS, os elementos serão devidamente identificados e confirmados, ou não, em 

relação ao levantamento feito por satélite. O trabalho de campo sempre será a última instância 

por descrever a realidade, porque o satélite pode transmitir imagens desatualizadas.  

Neste trabalho, foram identificados como elementos e/ou características físicas 

do corredor de ônibus para as análises dos sub trechos entre as paradas: 

• Número de semáforos nos sub trechos compreendidos entre as paradas; 

• Distância entre as paradas; 

Para as análises relacionadas com as características das paradas, foram 

identificados: 

• Comprimento das paradas, em ambos os sentidos; 

• Presença de pré-embarque ou pré-pagamento; 

• O tipo de pavimento nas projeções das paradas; 

• Número de linhas de ônibus que atendem cada parada; 
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• Posição das portas dos veículos para o embarque e desembarque, em ambos os 

sentidos; 

• Previsão de ultrapassagem; 

• Nível de embarque entre veículo e plataforma; 

• Painel com informação em tempo real; 

• Com a listagem, quantificação e localização dos elementos e/ou características 

físicas do corredor, será possível relacioná-los com os resultados do estudo dos 

tempos. Após algumas análises, serão selecionados os trechos com os piores 

índices de tempo e/ou velocidade para o estudo detalhado. Nesse estudo, os 

autores tentarão comprovar as hipóteses levantadas. 

 

5.2 FORMATAÇÃO DA PESQUISA EM CAMPO 

 

A pesquisa prática em campo está dividida em 3 etapas. Cada etapa corresponde 

a um processo de pesquisa e coleta de dados. As etapas são divididas em: 

• Etapa 1: Coleta dos tempos de viagem. 

• Etapa 2: Coleta de dados de infraestrutura, características e equipamentos nos 

trechos de estudo. 

• Etapa 3: Coleta de dados nos sub trechos com baixas velocidades médias para a 

simulação em software. 

 

5.2.1 Etapa 1: Coleta dos tempos de viagem 

 

Com os dois trechos devidamente identificados em cada corredor de estudo, 

pode-se, então, fazer os registros dos tempos de viagem.  

Para render uma boa análise, foi proposto a coleta de dados por 1 semana durante 

os dias úteis. Portanto, por 5 dias consecutivos, sem feriados ou eventos que possam causar 

anormalidade no sistema de transporte público, foram coletados os tempos de viagem. Além 

disso, entende-se que as melhores análises para este trabalho são os registros nas piores 

condições, para a possível identificação dos elementos e/ou características físicas que 

contribuem ou pioram o desempenho dinâmico do corredor. 

A semana de coleta de dados deverá ser livre de feriados e eventos que tenham 

impacto, direto ou indireto, nos trechos dos corredores de estudo. 
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O horário de pico da tarde para o município de São Paulo, definido pela SMT 

(2013) é o compreendido a partir das 17 horas até as 20 horas. Dentro desse intervalo de tempo 

é que foram realizadas as coletas dos tempos em ambos os sentidos, Bairro – Centro e Centro 

– Bairro, dos trechos de estudos.  

Para entender a metodologia de coleta, deve-se entender os conceitos de área de 

projeção da parada sobre a faixa exclusiva do corredor para os dois casos mais frequentes de 

paradas dos corredores de estudo. 

Em algumas paradas, são evidentes os limites de início e fim das paradas. Gradis, 

guarda-corpos e plataformas definem os limites das paradas. Elas são normalmente encontradas 

quando as paradas estão em canteiros independentes e existem floreiras, vegetação e gradis que 

impedem a circulação de pedestres. A Ilustração 4 mostra esse tipo de parada. Já quando uma 

parada atende os dois sentidos, Centro – Bairro e Bairro – Centro, em um mesmo canteiro 

central, é mais difícil compreender quais são os limites de início e fim das paradas. Neste 

trabalho, adotou-se a faixa amarela de segurança para embarque. Essa faixa está presente nessas 

paradas cujos dois sentidos estão em um único canteiro central. 

 

Ilustração 4 – Parada em canteiro independente. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

A projeção da parada sobre a faixa exclusiva do corredor é a projeção ortogonal 

dos limites da parada. Quando ambos os sentidos, Centro – Bairro e Bairro – Centro, encontram-

se sobre o mesmo canteiro central, utiliza-se os limites da faixa amarela de segurança para 

embarque. A Ilustração 5 mostra uma projeção de uma parada com ambos os sentidos sobre um 
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único canteiro central. Essas duas figuras são típicas do corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro. A Figura 18 mostra a faixa de segurança em cor amarela na parada Caio Prado. Essa 

figura ilustra, também, a área de projeção considerada de embarque e desembarque. A 

Ilustração 6 mostra a projeção de uma parada em canteiro central típica de uma baia do corredor 

Santo Amaro – Nove de Julho – Centro.  

 

Ilustração 5 – Projeção de uma parada atendendo ambos os sentidos sobre um único canteiro central. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Figura 18 – Faixa de segurança para embarque e projeção ortogonal da parada sobre a faixa exclusiva 

do corredor. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Ilustração 6 – Projeção de uma parada com baia. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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A partir dos tempos de retenção nas paradas e tempos de trajeto, definidos 

anteriormente, é possível elaborar a metodologia para a coleta desses tempos.  

Para iniciar a medição dos tempos, o pesquisador deve se posicionar na parada 

inicial, em alguma parada anterior à inicial ou em alguma parada cuja rota do ônibus utiliza, 

integralmente, o trecho de estudo do corredor. A definição do início do registro do tempo deve 

seguir as seguintes instruções: 

1. O ônibus entra dentro da área de projeção da parada sobre a faixa exclusiva do 

corredor; 

2. O ônibus freia até que ocorra a parada total do veículo na área projetada da 

parada sobre a faixa do corredor (velocidade = 0); 

3. Inicia-se o registro do tempo de retenção na parada; 

4. Deve ser respeitada essa metodologia, com exceção no caso quando o veículo 

abre as portas para embarque e desembarque fora da área projetada da parada 

sobre a faixa do corredor. Quando é notado esse processo, o registro pode ser 

iniciado a partir do momento de abertura das portas. 

A Ilustração 7 mostra os momentos representados pelas instruções 1 e 2 

enquanto a Ilustração 8 mostra o momento representado pela instrução 3. Os balões dentro das 

ilustrações mostram cada um desses momentos. Foi utilizado o modelo mais simplificado de 

parada, representado pela Ilustração 4, que é frequente no corredor Campo Limpo – Rebouças 

– Centro. Apesar do modelo ser mais simplificado, pode-se, analogamente, utilizá-lo nos outros 

dois tipos desde que seja respeitada a área de projeção da parada sobre a faixa exclusiva do 

corredor. 
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Ilustração 7 – Instruções 1 e 2 de início de medição dos tempos de retenção nas paradas. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Ilustração 8 – Instrução 3 de início de medição dos tempos de retenção nas paradas. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

A partir do início do registro do tempo de retenção na parada, segue-se para o 

registro do fim do tempo de retenção na parada e início do tempo de trajeto da parada atual até 

a subsequente. Para o registro do tempo de retenção na parada e início do tempo de trajeto, 

deve-se seguir as seguintes instruções: 
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1. Após a conclusão do processo de embarque e desembarque, o ônibus fecha as 

portas (velocidade = 0 e aceleração = 0); 

2. O ônibus inicia o movimento (velocidade > 0 e aceleração > 0); 

3. O momento em que a frente do ônibus passa pela seção B-B, definida 

anteriormente, registra-se o fim do tempo de retenção na parada e, 

automaticamente, o início do tempo de trajeto. Entende-se que quando a frente 

do veículo cruza a seção B-B, o motorista não tem mais a obrigação de atender 

a pedidos de embarque ou de desembarque, não interferindo na medição; 

4. O tempo de trajeto é finalizado quando o ônibus entra na área de projeção da 

parada subsequente sobre a faixa do corredor e ocorre a parada total do veículo 

(velocidade = 0); 

5. Caso não ocorra parada para o embarque ou desembarque, registra-se apenas o 

tempo em que o ônibus passa pela seção B-B. Isso implica em tempo de retenção 

na parada nulo e velocidade média com embarque e desembarque igual a 

velocidade média sem esse processo;  

6. Deve ser respeitada essa metodologia, com exceção no caso quando o veículo 

abre as portas para embarque e desembarque fora da área projetada da parada 

sobre a faixa do corredor. Quando é notado esse processo, o registro do fim do 

tempo de trajeto e início do tempo de retenção na parada subsequente pode ser 

feito a partir do momento de abertura das portas.  

A Ilustração 9 mostra os momentos representados pelas instruções 1 e 2 

enquanto a Ilustração 10 representa o momento representado pela instrução 3. Para o registro 

do fim do tempo de trajeto, utiliza-se a mesma metodologia para o início do tempo de retenção 

na parada, definido anteriormente. 
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Ilustração 9 – Instruções 1 e 2 de início de medição dos tempos de trajeto. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Ilustração 10 – Instrução 3 de início de medição dos tempos de trajeto. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Para o registro do último tempo de trajeto, deve-se seguir as seguintes instruções: 
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1. Após a conclusão do processo de embarque e desembarque, o ônibus fecha as 

portas (velocidade = 0 e aceleração = 0); 

2. O ônibus inicia o movimento (velocidade > 0 e aceleração > 0); 

3. O momento em que o ônibus passa pela seção B-B, registra-se o fim do tempo 

de retenção da penúltima parada e, automaticamente, o início do tempo de trajeto 

do último sub trecho. Entende-se que quando a frente do veículo cruza a seção 

B-B, o motorista não tem mais a obrigação de atender pedidos de embarque ou 

de desembarque, não interferindo na medição; 

4. O tempo de trajeto é finalizado quando o ônibus entra na área de projeção da 

parada subsequente sobre a faixa do corredor e ocorre a parada total do veículo 

(velocidade = 0); 

5. Caso não ocorra parada para o embarque ou desembarque, registra-se apenas o 

tempo em que o ônibus passa pela seção B-B. 

6. Deve ser respeitada essa metodologia, com exceção no caso quando o veículo 

abre as portas para embarque e desembarque fora da área projetada da parada 

sobre a faixa do corredor. Quando é notado esse processo, o registro do fim do 

tempo de trajeto pode ser feito a partir do momento de abertura das portas. 

A definição do comprimento da parada é fundamental para compreensão da área 

de projeção da parada sobre a faixa do corredor.  

Para coletar os dados relativos ao tempo, foi necessário utilizar um cronômetro 

para marcar o tempo e um celular para registrar os tempos em uma planilha. Essa planilha se 

encontra no Apêndice deste trabalho.  

 

5.2.2 Etapa 2: Coleta de dados da infraestrutura 

 

A etapa 2 consiste em coletar os dados relativos à infraestrutura, características 

e equipamentos nos trechos de estudo. Parte dessa coleta será feita com o auxílio de mapas e 

imagens de satélite. A outra parte será feita em campo para confirmar, adicionar ou excluir 

aquilo que foi pesquisado.  

Para a coleta de dados com mapas e imagens de satélite, será pesquisado os 

principais elementos que interferem nos trechos dos corredores de estudo. Esses elementos e/ou 

características são: 

• Todos os tipos de semáforos presentes; 

• Número de linhas de ônibus que passam em cada parada; 
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• Comprimento das paradas (quando possível); 

• Características das paradas. 

Foi utilizado as ferramentas de mapas do Google Maps, do Bing Maps e o 

OpenStreetMap para identificar esses elementos e/ou características e foram plotados em um 

mapa ampliado de cada trecho. Com esse mapa prévio, foi feita uma visita aos corredores e 

foram confirmadas, adicionadas ou excluídas esses elementos. As visitas aos locais são 

necessárias pois existe defasagem das imagens de satélites.  

 

5.2.3 Etapa 3: Simulação em software 

 

A partir da identificação dos sub trechos com um desempenho inferior em 

relação aos demais analisados, foi proposta uma simulação em software para análise dos 

fenômenos envolvidos. Para tal simulação, foi necessária a calibração de parâmetros de entrada 

no software. Foram medidos, em campo, tempos de semáforos, volume de veículos nas faixas 

de tráfego misto, volume de táxis e volume de ônibus no corredor. A metodologia dessas 

medições será descrita, de forma detalhada, na seção 6 desse trabalho. 

 

5.3 COMPILAÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS 

 

  Esta subseção apresenta a compilação dos resultados das coletas de dados em 

campo, das pesquisas e dos dados obtidos por meio de softwares. 

 

5.3.1 Distância entre as paradas  

 

Com auxílio da ferramenta Google Earth, foram medidas as distâncias entre as 

paradas dos trechos de estudo em ambos os sentidos, respeitando a metodologia citada. 

Considerando que existe um erro associado com as medições dos sub trechos devido ao 

software e da precisão do pesquisador, considera-se que os valores de distância são 

aproximados. No sub trecho Faria Lima – Eldorado não foi considerado a nova plataforma de 

embarque, pois não foi atualizada no Google Earth. 

As distâncias dos sub trechos do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro 

estão resumidos na Tabela 4 e na Tabela 5. 
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Tabela 4 – Distâncias entre as paradas do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido 

Bairro – Centro. 

Sub trechos sentido Bairro - 

Centro 

Extensão do sub trecho 

(m) 

Eldorado - Faria Lima 550 

Faria Lima - Capitão Antônio Rosa 750 

Capitão Antônio Rosa - Brasil 730 

Brasil - Oscar Freire 800 

Oscar Freire - Clínicas 560 

Clínicas - Paulista 525 

Paulista - Pedro Taques 725 

Pedro Taques - Antônia de Queirós 490 

Antônia de Queirós - Caio Prado 430 

Total 5560 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Tabela 5 – Distâncias entre as paradas do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido 

Centro – Bairro. 

Sub trechos sentido Centro - 

Bairro 

Extensão do sub trecho 

(m) 

Caio Prado - Antônia de Queirós 380 

Antônia de Queirós - Pedro Taques 500 

Pedro Taques - Paulista 625 

Paulista - Clínicas 635 

Clínicas - Oscar Freire 460 

Oscar Freire - Brasil 745 

Brasil - Capitão Antônio Rosa 795 

Capitão Antônio Rosa - Faria Lima 750 

Faria Lima - Eldorado 615 

Total 5505 

Fonte: os Autores (2017). 

 

O desvio padrão amostral das distâncias do corredor Campo Limpo – Rebouças 

– Centro no sentido Bairro – Centro é da ordem de 140 metros, enquanto no sentido Centro – 

Bairro é de 142 metros. Os coeficientes de variação são de 23% para ambos os casos, 

caracterizando uma média dispersão3. 

A Tabela 6 e a Tabela 7 resumem as distâncias dos sub trechos do corredor Santo 

Amaro – Nove de Julho – Centro. 

                                                 
3 Alvarez, Josefa. Estatística formulário e tabelas, São Paulo, 2013. p. 1 
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Tabela 6 – Distâncias entre as paradas do corredor Santo Amaro – Nove de julho – Centro no sentido 

Bairro – Centro. 

Sub trechos sentido Bairro - 

Centro 

Extensão do sub trecho 

(m) 

Banespa - Roque Petroni Júnior 410 

Roque Petroni Júnior - Morumbi 455 

Morumbi - Vieira de Morais 990 

Vieira de Morais - Portugal 520 

Portugal - Eucaliptos 870 

Eucaliptos - Fiandeiras 855 

Fiandeiras - Afonso Braz 450 

Afonso Braz - Juscelino Kubitschek 895 

Total 5445 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Tabela 7 – Distâncias entre as paradas do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido 

Centro – Bairro. 

Sub trechos sentido Bairro - 

Centro 

Extensão do sub trecho 

(m) 

Juscelino Kubitschek - Afonso Braz 1140 

Afonso Braz - Fiandeiras 415 

Fiandeiras - Eucaliptos 660 

Eucaliptos - Portugal 760 

Portugal - Vieira de Morais  490 

Vieira de Morais - Morumbi 990 

Morumbi - Roque Petroni Júnior  420 

Roque Petroni Júnior - Banespa 485 

Total 5340 

Fonte: os Autores (2017). 

 

O desvio padrão amostral das distâncias do corredor Santo Amaro – Nove de 

Julho – Centro no sentido Bairro – Centro é da ordem de 242 metros, enquanto no sentido 

Centro – Bairro é de 274 metros. Os coeficientes de variação são de 36% para o primeiro sentido 

e de 41% no segundo sentido, sendo ambos classificados como uma elevada dispersão. Nesse 

corredor, foi removido a parada Roberto Marinho em ambos os sentidos por causa das obras da 

estação Campo Belo da linha 5 Lilás do Metrô. O canteiro de obras está ocupando o espaço 

onde se encontrava essa parada. 
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5.3.2 Número de Linhas 

 

Com o auxílio da ferramenta Google Maps, foram levantadas as linhas de ônibus 

que atendem cada uma das paradas. A consulta foi feita em 24 de setembro de 2017 pois são 

frequentes mudanças de linhas e itinerários. Para cada linha foi consultado no site da SPTrans 

os horários e o itinerário. Como este trabalho coletou os tempos dentro do horário de pico da 

tarde, considerou-se as linhas que atendem esse horário. As Tabelas 8 e 9 resumem o número 

de linhas para os dois corredores em ambos os sentidos. 

As Tabelas 8 e 9 resumem o número de linhas do corredor Campo Limpo – 

Rebouças – Centro em ambos os sentidos. 

 

Tabela 8 – Número de linhas no pico da tarde no corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no 

sentido Bairro – Centro. 

Linhas de ônibus em dias úteis no horário 

de pico da tarde no corredor Campo Limpo 

- Rebouças - Centro no sentido Bairro – 

Centro 

Parada Número de linhas 

Eldorado 15 

Faria Lima 15 

Capitão Antônio Rosa 17 

Brasil 17 

Oscar Freire 17 

Clínicas 17 

Paulista 19 

Pedro Taques 21 

Antônia de Queirós 21 

Caio Prado 21 

Fonte: os Autores (2017). 
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Tabela 9 – Número de linhas no pico da tarde no corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no 

sentido Centro – Bairro. 

Linhas de ônibus em dias úteis no horário 

de pico da tarde no corredor Campo 

Limpo - Rebouças - Centro no sentido 

Centro – Bairro 

Parada Número de linhas 

Caio Prado 21 

Antônia de Queirós 21 

Pedro Taques 25 

Paulista 18 

Clínicas 18 

Oscar Freire 18 

Brasil 18 

Capitão Anrônio Rosa 18 

Faria Lima 17 

Eldorado 17 

Fonte: os Autores (2017). 

 

As Tabelas 10 e 11 resumem o número de linhas do corredor Santo Amaro – 

Nove de Julho – Centro em ambos os sentidos. Foi considerado todas as paradas da Juscelino 

Kubistchek que continuam e que separam do corredor. 

 

Tabela 10 – Número de linhas no pico da tarde no corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no 

sentido Bairro – Centro. 

Linhas de ônibus em dias úteis no horário de 

pico da tarde no corredor Santo Amaro - Nove 

de Julho - Centro no sentido Bairro - Centro 

Parada Número de linhas 

Banespa 22 

Roque Petroni Júnior 19 

Morumbi 20 

Vieira de Morais 18 

Portugal 19 

Eucaliptos 18 

Fiandeiras 20 

Afonso Braz 21 

Juscelino Kubistchek 22 

Fonte: os Autores (2017). 
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Tabela 11 – Número de linhas no pico da tarde no corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no 

sentido Centro – Bairro. 

Linhas de ônibus em dias úteis no horário 

de pico da tarde no corredor Santo Amaro - 

Nove de Julho - Centro no sentido Centro - 

Bairro 

Parada Número de linhas 

Juscelino Kubistchek 8 

Afonso Braz 22 

Fiandeiras 22 

Eucaliptos 21 

Portugal 21 

Vieira de Morais 22 

Morumbi 22 

Roque Petroni Júnior 21 

Banespa 22 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Para ilustrar os itinerários de algumas das linhas que utilizam os corredores, 

foram desenhadas as rotas em dois mapas. Ambos os mapas ilustram o efeito troncalizado dos 

corredores. As linhas 702C-10, 702U-10, 715M-10, 7411-10, 7545-10, 778R-10, 857R-10, 

8700-10, 8705-10 e 8707-10 no sentido Bairro – Centro do corredor Campo Limpo – Rebouças 

– Centro estão ilustradas na Figura 19. Já as linhas 5111-10, 5154-10, 637P-10, 6400-10, 856R-

10, 5131-10, 637G-10, 637J-10, 6414-10 e 857C-10 no sentido Centro – Bairro do corredor 

Santo Amaro – Nove de Julho – Centro estão ilustradas na Figura 20. Como as rotas sofrem 

mudanças frequentemente, a consulta foi feita em 24 de setembro de 2017. 
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Figura 19 – Representação dos trajetos de algumas linhas que utilizam o corredor Campo Limpo – 

Rebouças – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Figura 20 – Representação dos trajetos de algumas linhas que utilizam o corredor Santo Amaro – 

Nove de Julho – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

5.3.3 Características das paradas 

 

Foram levantadas, com auxílio dos softwares Google Earth e as visitas em 

campo, as características das paradas. Foram coletadas as seguintes informações: 

• Comprimento das paradas em ambos os sentidos; 
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• Existência ou não de pré-embarque/pré-pagamento; 

• Tipo de pavimento na projeção da parada sobre a faixa do corredor; 

• Posicionamento das portas dos veículos para embarque e desembarque em 

ambos os sentidos; 

• Previsão ultrapassagem; 

• Painel com informação em tempo real. 

Os resultados dessas coletas estão resumidos no Quadro 2. 

O comprimento das paradas é um valor estimado obtido pelo software Google 

Earth. Alguns casos são impossíveis visualizar as paradas devido às árvores que estão nas 

proximidades cujas copas impedem uma boa visualização. Além disso a baixa qualidade da 

imagem é prejudicial para alocar os pontos iniciais e finais das paradas. Portanto, esses valores 

estão arredondados sem nenhuma casa decimal e apresentam certa imprecisão. Os valores de 

comprimento das paradas do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro estão divididos 

em plataforma 1 e plataforma 2 respectivamente. 
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Quadro 2 – Características das paradas nos trechos de estudo. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

 

Corredor Parada

Comprimento 

Bairro - 

Centro (m)

Comprimento 

Centro - 

Bairro (m)

Pre-

embarque/Pré-

pagmento

Pavimento nas 

projeções das 

paradas

Posição das portas 

dos veículo em 

ambos os sentidos

Faixas de 

ultrapassagem

Nível de 

embarque 

entre veículo e 

plataforma

Painel com 

informação 

em tempo 

real

Eldorado 37 37 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Sim

Faria Lima 37 37 Não Concreto Esquerda/Direita Não Nivelado Sim

Capitão Antônio Rosa Impossível Impossível Não Concreto Esquerda Não Nivelado Não

Brasil 44 47 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Sim

Oscar Freire 38 57 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Não

Clínicas Impossível Impossível Não Concreto Esquerda Não Nivelado Sim

Paulista 36 37 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Sim

Pedro Taques 19 20 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Não

Antônio de Queirós 36 36 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Não

Caio Padro (Mackenzie) 41 58 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Sim

Banespa 35 - 35 32 - 32 Não Concreto Esquerda Sim Nivelado Sim

Roque Petroni Júnior 34 - 34 29 - 29 Não Concreto Esquerda Sim Nivelado Sim

Morumbi 32 - 32 29 - 32 Não Concreto Esquerda Sim Nivelado Sim

Vieira de Morais 30 - 31 31 - 32 Não Concreto Esquerda Sim Nivelado Sim

Portugal 32 - 32 32 - 32 Não Concreto Esquerda Sim Nivelado Sim

Eucaliptos 35 20 - 19 Não Concreto Direita Sim Nivelado Sim

Parada Fiandeiras 30 - 24 25 - 30 Não Concreto Direita Sim Nivelado Sim

Afonso Braz 24 - 36 23 - 23 Não Concreto Direita Sim Nivelado Sim

Juscelino Kubistchek 47 47 Não Concreto Esquerda Não Nivelado Não

Características das paradas

Campo Limpo / 

Rebouças / Centro

Santo Amaro / Nove 

de Julho / Centro
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5.3.4 Semáforos  

 

Com visita no local e com o auxílio das ferramentas Google Maps, Bing Maps e 

OpenStreetMap foram levantados os números de semáforos em cada ponto dos trechos dos 

corredores de estudo. Combinando o número absoluto de semáforos com as distâncias entre as 

paradas, é possível calcular a densidade de semáforos de cada sub trecho. Considerou-se 

importante analisar os cenários não só com números absolutos, mas também com relativos. 

Nesse estudo todo e qualquer semáforo foi contabilizado não diferenciando os semáforos de 

pedestre por acionamento dos de veículos.  

A Tabela 12 e a Tabela 13 apresentam o número e a densidade de semáforos do 

corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro. Nesse corredor, em ambos os sentidos, foi 

desconsiderado o semáforo para uso exclusivo do corpo de bombeiros entre as paradas Pedro 

Taques –Antônia de Queirós pois foi considerado que ele é acionado poucas vezes ao dia. 

 

Tabela 12 – Número e densidade de semáforos do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no 

sentido Bairro – Centro. 

Sub trechos sentido Bairro - 

Centro 
Nº de semáforos 

Densidade de semáforos 

(semáforos/km) 

Eldorado - Faria Lima 0 0,0 

Faria Lima - Capitão Antônio Rosa 3 4,0 

Capitão Antônio Rosa - Brasil 3 4,1 

Brasil - Oscar Freire 5 6,3 

Oscar Freire - Clínicas 2 3,6 

Clínicas - Paulista 2 3,8 

Paulista - Pedro Taques 6 8,3 

Pedro Taques - Antônia de Queirós 3 6,1 

Antônia de Queirós - Caio Prado 2 4,7 

Total 26 4,7 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Evidencia-se a ausência de semáforos no sub trecho Eldorado – Faria Lima. 

Nesse sentido, a média de número de semáforos é de, aproximadamente, 2,9 semáforos por sub 

trecho. 
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Tabela 13 – Número e densidade de semáforos do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no 

sentido Centro – Bairro. 

Sub trechos sentido Centro - 

Bairro 
Nº de semáforos 

Densidade de semáforos 

(semáforos/km) 

Caio Prado - Antônia de Queirós 2 5,3 

Antônia de Queirós - Pedro Taques 3 6,0 

Pedro Taques - Paulista 4 6,4 

Paulista - Clínicas 2 3,1 

Clínicas - Oscar Freire 0 0,0 

Oscar Freire - Brasil 4 5,4 

Brasil - Capitão Antônio Rosa 4 5,0 

Capitão Antônio Rosa - Faria Lima 3 4,0 

Faria Lima - Eldorado 1 1,6 

Total 23 4,2 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Evidencia-se a ausência de semáforos no sub trecho Clínicas – Oscar Freire. 

Nesse sentido, a média de número de semáforos é de, aproximadamente, 2,6 semáforos por sub 

trecho. 

O Gráfico 1 ilustra os dados obtidos do corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro no sentido Bairro – Centro enquanto o Gráfico 2 ilustra as densidades de cada sub trecho.  
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Gráfico 1 – Número de semáforos do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido Bairro – 

Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Gráfico 2 – Densidade de semáforos do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido 

Bairro – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

Os Gráficos 3 e 4 ilustram os resultados para o sentido Centro – Bairro desse 

mesmo corredor. 
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Gráfico 3 – Número de semáforos do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido Centro 

– Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Gráfico 4 – Densidade de semáforos do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido 

Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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As Tabelas 14 e 15 apresentam o número e a densidade de semáforos do corredor 

Santo Amaro – Nove de Julho – Centro. 

 

Tabela 14 – Número e densidade de semáforos do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no 

sentido Bairro – Centro. 

Sub trechos sentido Bairro - 

Centro 

Nº de semáforos 

Bairro - Centro 

Densidade de semáforos 

(semáforos/km) 

Banespa - Roque Petroni Júnior 3 7,3 

Roque Petroni Júnior - Morumbi 3 6,6 

Morumbi - Vieira de Morais 6 6,1 

Vieira de Morais - Portugal 4 7,7 

Portugal - Eucaliptos 3 3,4 

Eucaliptos - Fiandeiras 8 9,4 

Fiandeiras - Afonso Braz 4 8,9 

Afonso Braz - Juscelino Kubitschek 7 7,8 

Total 38 7,0 

Fonte: os Autores (2017). 

 

A média do número semáforos no sentido Bairro – Centro é de 4,75 semáforos 

por sub trecho. 

 

Tabela 15 – Número e densidade de semáforos do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no 

sentido Centro – Bairro. 

Sub trechos sentido Centro - 

Bairro 

Nº de semáforos 

Centro - Bairro 

Densidade de semáforos 

(semáforos/km) 

Juscelino Kubitschek - Afonso Braz 9 7,9 

Afonso Braz - Fiandeiras 2 4,8 

Fiandeiras - Eucaliptos 5 7,6 

Eucaliptos - Portugal 2 2,6 

Portugal - Vieira de Morais  4 8,2 

Vieira de Morais - Morumbi 6 6,1 

Morumbi - Roque Petroni Júnior  3 7,1 

Roque Petroni Júnior - Banespa 4 8,6 

Total 35 6,6 

Fonte: os Autores (2017). 

 

A média do número de semáforos no sentido Centro – Bairro é de, 

aproximadamente, 4,4 semáforos por sub trecho. 
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O Gráfico 5 ilustra os dados obtidos do corredor Santo Amaro – Nove de Julho 

– Centro no sentido Bairro – Centro enquanto o Gráfico 6 ilustra as densidades de cada sub 

trecho. 

 

Gráfico 5 – Número de semáforos do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido 

Bairro – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Gráfico 6 – Densidade de semáforos do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido 

Bairro – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Os Gráficos 7 e 8 ilustram os resultados para o sentido Centro – Bairro desse 

mesmo corredor. 

 

Gráfico 7 – Número de semáforos do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido 

Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Gráfico 8 – Densidade de semáforos do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido 

Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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5.3.5 Tempos e velocidades 

 

Serão resumidos em formas de tabelas e graficamente: 

• Os tempos registrados de cada sub trecho; 

• Os tempos médios de cada sub trecho; 

• Os desvios padrão amostral dos tempos de cada sub trecho; 

• Os coeficientes de variação da amostra de cada sub trecho; 

• As classificações dos coeficientes de variação de cada sub trecho; 

• Os coeficientes de retenção na parada; 

• As velocidades médias dos sub trechos com embarque e desembarque; 

• As velocidades médias dos sub trechos sem embarque e desembarque. 

As tabelas apresentam os dias que foram feitas as coletas e os tempos de retenção 

que o ônibus ficam dentro das áreas de projeção das paradas sobre os corredores. Todas as 

coletas foram feitas nos horários de pico da tarde. Cada corredor possui uma tabela para sentido 

Bairro – Centro e uma para o sentido Centro – Bairro, totalizando quatro tabelas. 

Para melhor visualizar as informações tabeladas, foram gerados 4 gráficos que 

ilustram as velocidades médias de cada sub trecho e a velocidade média do trecho de estudo. 

A velocidade média entre as paradas com embarque e desembarque é a 

velocidade real, considerando os tempos de retenção nas paradas e os tempos de trajeto. Já a 

velocidade média entre as paradas sem embarque e desembarque considera apenas o tempo de 

trajeto, ou seja, retrata o estado de viagem mencionado anteriormente. 

O coeficiente de retenção na parada é a relação entre o tempo de retenção na 

parada e o tempo de trajeto até a parada subsequente. Esse coeficiente expressa o quanto o 

processo de embarque e desembarque de uma parada leva em comparação com o tempo de 

trajeto até a parada subsequente. 

Para cada sub trecho, foi calculado o desvio padrão amostral dos tempos, o 

coeficiente de variação e a classificação desse coeficiente. Esse tratamento estatístico revela a 

dispersão da amostra. Assim, se a amostra apresenta baixa dispersão, significa que o valor é 

mais preciso e tende a retratar a situação real. Já quando é elevada dispersão, significa que o 

valor é menos preciso e a situação real tende a ter maiores variações, podendo indicar um 

problema mais complexo. 

O Quadro 3 e o Quadro 4 resumem as informações do corredor Campo Limpo – 

Rebouças – Centro nos sentidos Bairro – Centro e Centro – Bairro, respectivamente. Nota-se 
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que não foi adicionado os tempos do dia 11 de agosto de 2017 no sentido Centro – Bairro por 

apresentar uma anormalidade que resultou em elevados tempos que prejudicariam as médias. 

Os Gráficos 9 e 10 ilustram os resultados das velocidades médias desse corredor 

nos sentidos Bairro – Centro e Centro – Bairro, respectivamente. 
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Quadro 3 – Resumo dos tempos e velocidades do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido Bairro – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

7/8/17 8/8/17 9/8/17 10/8/17 11/8/17

segundos segundos segundos segundos segundos segundos segundos % % m km/h km/h

Retenção 43 36 68 40 46 47 12,5 26,9 Média dispersão

Trajeto 56 87 57 47 61 62 15,1 24,5 Média dispersão

Retenção 105 29 100 118 119 94 37,4 39,7 Elevada dispersão
Trajeto 176 147 105 75 104 121 39,9 32,8 Elevada dispersão

Retenção 19 12 75 0 20 25 29,0 114,9 Elevada dispersão

Trajeto 286 173 301 181 124 213 76,8 36,1 Elevada dispersão

Retenção 0 72 103 67 17 52 42,3 81,6 Elevada dispersão

Trajeto 191 226 125 192 131 173 43,5 25,1 Média dispersão

Retenção 20 52 68 23 54 43 20,9 48,3 Elevada dispersão

Trajeto 64 85 64 62 64 68 9,7 14,2 Baixa dispersão

Retenção 17 33 24 21 18 23 6,4 28,4 Média dispersão

Trajeto 181 105 177 112 156 146 35,8 24,5 Média dispersão

Retenção 96 107 111 65 100 96 18,2 19,0 Média dispersão

Trajeto 318 94 69 290 81 170 122,7 72,0 Elevada dispersão

Retenção 35 21 14 23 43 27 11,6 42,7 Elevada dispersão

Trajeto 417 271 137 534 354 343 149,7 43,7 Elevada dispersão

Retenção 31 62 15 29 30 33 17,3 51,7 Elevada dispersão

Trajeto 77 82 73 67 115 83 18,8 22,7 Média dispersão

∑ 1819 5560 11,0 14,5

Tempo
Sub trechos Bairro - Centro

Tempo

5,1

TempoTempo

Velocidade 

média entre as 

paradas sem 

embarque e 

desembarque

18,3 32,1

Velocidade 

média entre as 

paradas com 

embarque e 

desembarque

9,8 15,3

22,2

11,0

40%

Eldorado - Faria Lima

Faria Lima - Capitão 

Antônio Rosa

Capitão Antônio Rosa - 

Brasil

12,5

Tempo

12,3

550

750

12,8 16,6

Antônia de Queirós - 

Caio Prado

Brasil - Oscar Freire

Oscar Freire - Clínicas

Clínicas - Paulista

Paulista - Pedro 

Taques

Pedro Taques - 

Antônia de Queirós

13,3 18,7

490

430

525

725

29,718,1

4,8

11,2 12,915%

56%

8%

76%

78%

12%

30%

64%

Valores médios

Tempo 

médio

Desvio 

padrão de 

amostra

Coeficiente 

de Variação
Extensão

Classificação do 

Coeficiente de 

Variação

Coeficiente 

de retenção 

na parada

730

800

560
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Quadro 4 – Resumo dos tempos e velocidades do corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

7/8/17 8/8/17 9/8/17 10/8/17 11/8/17

segundos segundos segundos segundos segundos segundos segundos % % m km/h km/h

Retenção 78 40 99 64 - 70 24,8 35,3 Elevada dispersão

Trajeto 84 54 49 81 - 67 18,1 26,9 Média dispersão

Retenção 34 31 60 24 - 37 15,7 42,2 Elevada dispersão

Trajeto 54 109 66 82 - 78 23,8 30,6 Elevada dispersão

Retenção 23 18 26 19 - 22 3,7 17,2 Média dispersão

Trajeto 138 100 74 163 - 119 39,5 33,3 Elevada dispersão

Retenção 113 48 131 26 - 80 50,4 63,4 Elevada dispersão

Trajeto 113 116 163 103 - 124 26,8 21,6 Média dispersão

Retenção 18 38 18 18 - 23 10,0 43,5 Elevada dispersão

Trajeto 46 47 76 76 - 61 17,0 27,8 Média dispersão

Retenção 29 19 18 44 - 28 12,1 43,9 Elevada dispersão

Trajeto 122 476 151 84 - 208 180,6 86,7 Elevada dispersão

Retenção 93 90 76 71 - 83 10,7 12,9 Baixa dispersão

Trajeto 217 117 464 125 - 231 162,0 70,2 Elevada dispersão

Retenção 33 23 21 17 - 24 6,8 29,0 Média dispersão

Trajeto 112 119 221 104 - 139 55,0 39,6 Elevada dispersão

Retenção 127 115 111 70 - 106 24,8 23,4 Média dispersão

Trajeto 86 127 81 74 - 92 23,8 25,9 Média dispersão

∑ 1589 5505 12,5 17,7

Extensão

Valores médios

Sub trechos Centro - Bairro
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

Velocidade 

média entre as 

paradas com 

embarque e 

desembarque

Velocidade 

média entre as 

paradas sem 

embarque e 

desembarque

Tempo 

médio

Desvio 

padrão de 

amostra

Coeficiente 

de Variação

Classificação do 

Coeficiente de 

Variação

Antônia de Queirós - 

Pedro Taques
48% 500 15,7 23,2

Caio Prado - Antônia 

de Queirós
105% 380 10,0 20,4

19,7 27,0

Paulista - Clínicas 64% 635 11,2 18,5

Pedro Taques - 

Paulista
18% 625 16,0 18,9

Coeficiente 

de retenção 

na parada

Faria Lima - Eldorado 115% 615 11,2 24,1

Capitão Antônio Rosa - 

Faria Lima
17% 750 16,6 19,4

Brasil - Capitão 

Antônio Rosa
36% 795 9,1 12,4

Oscar Freire - Brasil 13% 745 11,4 12,9

Clínicas - Oscar Freire 38% 460
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Gráfico 9 – Velocidades médias com embarque e desembarque e velocidades médias sem embarque e desembarque do corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro no sentido Bairro – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

18,3

12,5
11,0

12,8

18,1

11,2 9,8

4,8

13,3

32,1

22,2

12,3

16,6

29,7

12,9 15,3

5,1

18,7

Eldorado - Faria

Lima

Faria Lima -

Capitão Antônio

Rosa

Capitão Antônio

Rosa - Brasil

Brasil - Oscar

Freire

Oscar Freire -

Clínicas

Clínicas - Paulista Paulista - Pedro

Taques

Pedro Taques -

Antônia de

Queirós

Antônia de

Queirós - Caio

Prado

Velocidade média corredor Campo Limpo - Rebouças - Centro sentido Bairro - Centro

Velocidade média do sub trecho com embarque e desembarque (km/h) Velocidade média do sub trecho sem embarque e desembarque (km/h)

Velocidade média com embarque e desembarque = 11,0 km/h Velocidade média sem embarque e desembarque = 14,5 km/h



84 

 
Gráfico 10 – Velocidades médias com embarque e desembarque e velocidades médias sem embarque e desembarque do corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro no sentido Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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A partir dos dados apresentados, conclui-se que o sub trecho com menor 

velocidade, considerando os dois sentidos, é o Pedro Taques – Antônia de Queirós com 

velocidade de 4,8 km/h. Para os autores, esse é o sub trecho que deve ser investigado e 

simulado. No sentido Bairro – Centro, o coeficiente de retenção na parada não apresentou 

valores maiores que 100%, o que significa que nenhum dos sub trechos apresentam tempos de 

trajeto superior aos respectivos tempos de embarque e desembarque. Já no sentido Centro – 

Bairro, destacam-se o sub trecho Caio Prado – Antônia de Queirós e o Faria Lima – Eldorado 

com valores maiores que 100%, indicando possíveis problemas relacionados com demanda, 

semáforo imediatamente depois da parada ou característica da parada. 

Foi identificado, por meio de registro fotográfico feito em campo o fenômeno 

ilustrado pela Figura 21. É possível visualizar a ocupação da área de conflito, interrompendo o 

tráfego de ônibus na faixa do corredor. 

 

Figura 21 – Ocupação da área de conflito no cruzamento da Rua Sergipe com a Rua da Consolação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

O Quadro 5 e o Quadro 6 resumem as informações do corredor Santo Amaro – 

Nove de Julho – Centro nos sentidos Bairro – Centro e Centro – Bairro, respectivamente. O 

Gráfico 11 e o Gráfico 12 ilustram os resultados das velocidades médias desse corredor nos 

sentidos Bairro – Centro e Centro – Bairro, respectivamente. 
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Quadro 5 – Resumo dos tempos e velocidades do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido Bairro – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

3/7/17 4/7/17 5/7/17 6/7/17 7/7/17

segundos segundos segundos segundos segundos segundos segundos % % m km/h km/h

Retenção 11 11 12 17 17 14 3,1 23,0 Média dispersão

Trajeto 77 50 51 84 59 64 15,5 24,1 Média dispersão

Retenção 16 125 16 81 21 52 49,3 95,2 Elevada dispersão

Trajeto 91 46 50 97 55 68 24,2 35,7 Elevada dispersão

Retenção 22 30 50 20 13 27 14,2 52,6 Elevada dispersão

Trajeto 241 270 188 152 192 209 46,7 22,4 Média dispersão

Retenção 18 47 47 16 58 37 19,0 51,1 Elevada dispersão

Trajeto 120 93 44 52 73 76 31,0 40,5 Elevada dispersão

Retenção 14 42 45 45 34 36 13,1 36,4 Elevada dispersão

Trajeto 117 112 130 118 84 112 17,1 15,2 Média dispersão

Retenção 27 57 53 67 16 44 21,5 48,9 Elevada dispersão

Trajeto 184 196 238 210 254 216 29,1 13,4 Baixa dispersão

Retenção 24 67 14 36 29 34 20,1 59,2 Elevada dispersão

Trajeto 124 84 102 117 99 105 15,7 15,0 Baixa dispersão

Retenção 48 87 66 64 30 59 21,3 36,2 Elevada dispersão

Trajeto 193 137 132 164 196 164 30,1 18,3 Média dispersão

∑ 1318 35 5445 14,9 19,3

Valores médios

Sub trechos Bairro - Centro
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

Velocidade 

média entre as 

paradas com 

embarque e 

desembarque

Velocidade 

média entre as 

paradas sem 

embarque e 

desembarque

Tempo 

médio

Desvio padrão 

de amostra

Coeficiente 

de Variação

Classificação do 

Coeficiente de 

Variação

Coeficiente 

de retenção 

na parada

Extensão

Banespa - Roque 

Petroni Júnior
21 410 19,0 23,0

Roque Petroni Júnior - 

Morumbi
76 455 13,7 24,2

Morumbi - Vieira de 

Morais
13 990 15,1 17,1

Vieira de Morais - 

Portugal
49 520 16,5 24,5

Portugal - Eucaliptos 32 870 21,1 27,9

Eucaliptos - 

Fiandeiras
20 855 11,8 14,2

Fiandeiras - Afonso 

Braz
32 450 11,6 15,4

Afonso Braz - 

Juscelino Kubitschek
36 895 14,4 19,6
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Quadro 6 – Resumo dos tempos e velocidades do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

3/7/17 4/7/17 5/7/17 6/7/17 7/7/17

segundos segundos segundos segundos segundos segundos segundos % % m km/h km/h

Retenção 71 32 35 48 56 48 15,9 32,9 Elevada dispersão

Trajeto 150 258 159 338 279 237 80,7 34,1 Elevada dispersão

Retenção 35 117 30 56 21 52 38,6 74,6 Elevada dispersão

Trajeto 79 135 79 74 174 108 44,5 41,1 Elevada dispersão

Retenção 39 62 24 60 18 41 20,1 49,6 Elevada dispersão

Trajeto 211 135 272 123 398 228 112,7 49,5 Elevada dispersão

Retenção 16 37 32 59 26 34 16,0 47,1 Elevada dispersão

Trajeto 62 99 82 75 90 82 14,2 17,3 Média dispersão

Retenção 16 22 13 35 25 22 8,6 38,7 Elevada dispersão

Trajeto 100 62 103 117 95 95 20,4 21,4 Média dispersão

Retenção 49 27 87 27 44 47 24,6 52,5 Elevada dispersão

Trajeto 177 209 155 245 232 204 37,5 18,4 Média dispersão

Retenção 14 63 18 76 16 37 29,7 79,4 Elevada dispersão

Trajeto 72 48 63 57 67 61 9,3 15,1 Média dispersão

Retenção 13 29 87 25 73 45 32,5 71,6 Elevada dispersão

Trajeto 57 43 57 50 55 52 6,0 11,4 Baixa dispersão

∑ 1394 5360 13,8 18,1

Extensão

Valores médios

Sub trechos Centro - Bairro
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

Velocidade 

média entre as 

paradas com 

embarque e 

desembarque

Velocidade 

média entre as 

paradas sem 

embarque e 

desembarque

Tempo 

médio

Desvio padrão 

de amostra

Coeficiente 

de Variação

Classificação do 

Coeficiente de 

Variação

Coeficiente 

de retenção 

na parada

Juscelino Kubitschek - 

Afonso Braz
20 1140 14,4 17,3

Afonso Braz - 

Fiandeiras
48 415 9,3 13,8

Fiandeiras - 

Eucaliptos
18 660 8,9 10,4

Eucaliptos - Portugal 42 760 23,7 33,5

Portugal - Vieira de 

Morais
23 490 15,0 18,5

Vieira de Morais - 

Morumbi
23 990 14,2 17,5

Morumbi - Roque 

Petroni Júnior
61 420 15,3 24,6

Roque Petroni Júnior - 

Banespa
87 485 17,9 33,3
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Gráfico 11 – Velocidades médias com embarque e desembarque e velocidades médias sem embarque e desembarque do corredor Santo Amaro – Nove de 

Julho – Centro no sentido Bairro – Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017).
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Gráfico 12 – Velocidades médias com embarque e desembarque e velocidades médias sem embarque e desembarque do corredor Santo Amaro – Nove de 

Julho – Centro no sentido Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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A partir dos dados apresentados, conclui-se que os piores sub trechos, 

considerando os dois sentidos, são Afonso Braz – Fiandeiras e Fiandeiras – Eucaliptos. O sub 

trecho escolhido para investigação e simulação foi o Afonso Braz – Fiandeiras pois é o primeiro, 

entre os dois, que apresenta queda de velocidade para um valor abaixo da média. Os valores 

absolutos dos coeficientes de retenção se mostraram melhor em comparação com o corredor 

Campo Limpo – Rebouças – Centro, pois nenhum dos coeficientes ultrapassaram 100%. 

 

5.3.6 Velocidade média e densidade de semáforos 

 

Foram elaborados gráficos cruzando dados das velocidades médias com 

embarque e desembarque com a densidade de semáforos em ambos os sentidos. O resultado 

são os Gráficos 13 e 14 para o corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro e os Gráficos 15 e 

16 para o corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro. 
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Gráfico 13 – Velocidade média com embarque e desembarque e densidade de semáforos no corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido Bairro – 

Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Gráfico 14 – Velocidade média com embarque e desembarque e densidade de semáforos no corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro no sentido Centro – 

Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Gráfico 15 – Velocidade média com embarque e desembarque e densidade de semáforos no corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido Bairro 

– Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Gráfico 16 – Velocidade média com embarque e desembarque e densidade de semáforos no corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro no sentido 

Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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5.4 DISCUSSÃO 

 

Ao analisar os gráficos que apresentam a velocidade média com embarque e 

desembarque juntamente às densidades de semáforos, identificou-se que os trechos com 

maiores velocidades são aqueles que possuem baixa densidade de semáforos. Porém, não é 

possível dizer que as menores velocidades estão relacionadas com as maiores densidades. A 

questão de semáforos é complexa, pois neste trabalho os semáforos não foram classificados 

conforme a sua finalidade como de pedestres, de pedestres com acionamento por botão ou de 

veículos. Os dados mais evidentes de velocidades médias altas aliados a baixa densidade de 

semáforos são dos sub trechos Eldorado – Faria Lima, Clínicas – Oscar Freire e Oscar Freire – 

Clínicas no corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro. Já no corredor Santo Amaro – Nove 

de Julho – Centro, os sub trechos mais evidentes foram Portugal – Eucaliptos e Eucaliptos – 

Portugal. Ao olhar a literatura, Lindau et al. (2013) apontam que a prioridade semafórica é a 

característica que, no continente americano, está presente em apenas 13% dos corredores, sendo 

que a maioria se encontra nos Estados Unidos e Canadá. O Gráfico 17 ilustra a incidência de 

características de projeto nos corredores. 

 

Gráfico 17 – Incidência de características de projeto nos corredores. 

 

Fonte: Lindau et al. (2013, p. 9). 

 

Ao olhar para o estudo relacionando os semáforos com as velocidades médias 

deste trabalho, evidencia-se a interferência desses elementos no desempenho dinâmico dos 

corredores, sendo que a prioridade semafórica é quase ausente no Brasil. 
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Cruzando as informações das características das paradas com as velocidades 

médias, fica evidenciada a influência da posição das portas dos veículos no desempenho do 

corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro. Ao inverter as posições de embarque da 

plataforma, notou-se que, junto com a densidade de semáforos, ocorreu uma grande perda de 

velocidade. As paradas com embarque e desembarque pela direita são a Eucaliptos, a Fiandeiras 

e a Afonso Braz, que possuem baixa velocidade média. Por outro lado, mesmo com grande 

densidade de semáforos, os sub trechos Portugal – Vieira de Morais, Vieira de Morais – 

Morumbi, Morumbi – Roque Petroni Júnior e Roque Petroni Júnior – Banespa não possuem 

velocidades baixas. Isso reforça a possível relação com a mudança da posição de embarque e 

desembarque. 

Com relação aos possíveis problemas relacionados com a demanda da parada, 

foi criado o coeficiente de retenção na parada que indica se o tempo gasto com o embarque e 

desembarque é, relativamente, maior ou menor que o tempo de viagem até a parada 

subsequente. A partir desse coeficiente, os sub trechos Caio Prado – Antônia de Queirós e Faria 

Lima – Eldorado se destacaram com valores acima de 100%. Isso significa que o tempo de 

embarque nas paradas Caio Prado e Faria Lima, ambos no sentido Centro – Bairro, podem 

apresentar problemas relacionados com a demanda e também com as características das 

paradas. No corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro, nenhum sub trecho apresentou 

coeficiente de retenção maior que 100%, indicando possível eficiência do sistema que em sua 

maioria apresenta duas plataformas por parada em baias junto com faixas de ultrapassagem. 

Ao analisar o número de linhas que passam por cada parada, não se identificou 

nenhum padrão de comportamento. Acredita-se que mais importante que o número de linhas é 

a frequência ou o intervalo com que os ônibus passam por cada parada. Embora os números de 

partidas das linhas estejam disponíveis na internet, é muito difícil, sem uma ferramenta de 

modelagem estatística calcular essa periodicidade de ônibus em cada parada. Fatores como 

trânsito, atrasos na partida e retenção nas paradas inviabilizam uma estimativa de confiança. 
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6 SIMULAÇÃO EM SOFTWARE 

 

Simulações computacionais dentro da engenharia de tráfego podem ser usadas 

como uma ferramenta de estudo da situação atual de uma via, um cenário proposto ou até novos 

sistemas viários. Os modelos podem ser feitos como uma macro ou microssimulação. Tavares 

(2016, p. 8) define como nível micro de detalhe aqueles modelos “[...] nos quais é identificado 

o movimento de cada veículo individual inserido numa corrente de tráfego através de suas 

características[...]”, enquanto o nível macro representa “[...] correntes de tráfego como um 

fluído contínuo[...]”. O intuito da primeira é simular características geométricas das vias, 

volumes de veículos e os movimentos realizados nelas, enquanto a segunda é capaz de apontar 

melhores caminhos e até meios de transporte levando em consideração oferta e demanda da 

malha. O Quadro 7 apresenta os diferentes focos de macro e microssimulação explicados pela 

PTV, desenvolvedora de simuladores como o Visum, o Vistro e o Vissim. 

 

Quadro 7 – Tipos de simulações e suas aplicações. 

 

Fonte: PTV (2017)4. 

 

                                                 
4 Material disponibilizado pela empresa PTV durante minicurso realizado na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie em agosto de 2017. 
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A grande maioria das simulações realizadas no âmbito do transporte público por 

meio de ônibus analisam a criação de um novo corredor ou BRT no sistema viário. Sousa, Filho 

e Cunto (2015, p. 1478) apontam que “estudos feitos para analisar questões de qualidade do 

transporte público ou específicas da operação deste modo são mais raros na literatura.”. Com 

isso, a simulação se apresenta como uma oportunidade para reforçar e comprovar o observado 

nas seções anteriores deste trabalho. Para analisar o desempenho de dois sub trechos dos 

corredores estudados, a microssimulação foi escolhida por apresentar indicadores de cada 

veículo que passa pelo sistema.  

Dentre as opções de microssimuladores, o PTV Vissim foi escolhido por conta 

da disponibilidade no laboratório de Geotecnologias (LABGEO) da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. O software é bastante difundido no mercado, tendo sido usado em um relatório da 

SMT (2013) que analisou o impacto da utilização de corredores da cidade de São Paulo por 

táxis e outros veículos. A principal dificuldade na modelagem desse software são os dados 

necessários para uma devida calibração do sistema. A próxima subseção aponta todas as 

entradas feitas para este trabalho, evidenciando o raciocínio, as fontes utilizadas e algumas 

simplificações adotadas. 

 

6.1 DESCRIÇÃO DOS MODELOS 

 

Foi simulado um sub trecho de cada corredor estudado. O primeiro critério para 

escolha dos mesmos foi a velocidade média. Aqueles com velocidades mais baixas, dentre os 

dois sentidos, seriam simulados. No corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro, o sub trecho 

selecionado foi o Pedro Taques – Antônia de Queirós, sentido Bairro – Centro, que obteve uma 

velocidade média de 5,1 km/h considerando apenas o trajeto e de 4,8 km/h considerando o 

tempo de embarque e desembarque na parada Pedro Taques. No corredor Santo Amaro – Nove 

de Julho – Centro, o trecho selecionado foi o Afonso Braz – Fiandeiras, sentido Centro – Bairro, 

com uma velocidade média de 13,8 km/h considerando apenas o trajeto e de 9,3 km/h 

considerando o tempo de embarque e desembarque na parada Fiandeiras. 

Importante notar que o sub trecho com pior velocidade média dentre os dois 

sentidos da Santo Amaro foi o Fiandeiras – Eucaliptos, subsequente ao selecionado para a 

simulação, com 10,4 km/h considerando apenas o trajeto e 8,9 km/h considerando o tempo de 

embarque e desembarque na parada Fiandeiras. Porém, com 660 metros de extensão e 5 

semáforos nesse trecho, a coleta de dados a fim de se obter números próximos do real seria 

dificultada. Por conta de um semáforo gerar fila de carros e ônibus até o semáforo anterior, o 
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volume horário de veículos não estaria sendo contabilizado corretamente seguindo a 

metodologia escolhida, por conta da saturação. Dessa maneira, o trecho anterior foi selecionado 

por ser o de menor extensão, com 415 metros, e ter apresentado algumas características 

interessantes para simulação como descrito nos próximos itens.  

O processo de criação dos modelos para simulação desses sub trechos foi 

dividido em 5 etapas como descrito a seguir: 

Etapa 1: identificação e modelagem das características geométricas das vias, 

como número de faixas, número de cruzamentos, largura das faixas e movimentos permitidos. 

Etapa 2: levantamento do volume horário de veículos leves e ônibus a partir das 

origens consideradas importantes para a simulação proposta. Esse levantamento foi realizado 

em campo utilizando metodologia proveniente de materiais didáticos e com o auxílio de 

formulários. 

Etapa 3: modelagem e considerações das linhas de ônibus do sub trecho. 

Etapa 4: modelagem e considerações das paradas de ônibus do sub trecho. 

Etapa 5: levantamento em campo dos tempos de semáforos considerados 

relevantes para a simulação proposta. Além dos tempos de verde, amarelo, vermelho geral e 

vermelho, a sincronia de todos os semáforos do trecho foi simulada. 

  A primeira análise dos modelos foi feita visualmente, com a comparação de 

eventos percebidos em campo, validando os parâmetros inseridos. Em seguida, a partir do 

indicador de tempo de viagem dos ônibus retornado a partir de cada simulação, a velocidade 

média foi analisada e comparada com a obtida em campo e em outros dois cenários propostos 

baseados na literatura. O primeiro cenário proíbe a circulação de táxis nos corredores de ônibus 

e o segundo altera a frota de acordo com os modelos de ônibus, transformando o volume de 

ônibus Padron em ônibus articulados. 

 

6.1.1 Características geométricas das vias 

 

O sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós compreende 490 metros de 

corredor na Rua da Consolação. O bairro da Consolação está na região central da cidade de São 

Paulo e, pela Figura 22, é possível ver que se encontra em uma área densa. Esse é o penúltimo 

sub trecho do corredor, que se encerra à frente na parada Caio Prado. É possível observar a 

aproximação de 2 vias: Rua Sergipe e Rua Dona Antônia de Queirós. Essas conexões também 

serão simuladas de forma que o modelo represente a influência delas no volume de veículos. 
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Figura 22 – Visão de satélite do sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Além do corredor de ônibus, a via possui três faixas para os demais veículos e 

uma ciclovia à direita. A ciclovia não foi incluída no modelo porque foi considerada sem 

influência no tráfego de ônibus por estar do lado oposto do corredor. A Figura 23 mostra a 

distribuição das faixas a partir de uma foto tirada na esquina da Rua da Consolação com a Rua 

Dona Antônia de Queirós. A largura considerada para o corredor foi de 3,50 metros enquanto 

todas as faixas de veículos leves foram definidas com 2,80 metros, tanto na Rua da Consolação 

quanto nas aproximações de outras vias. O corredor foi inserido como uma segunda via, ou 

seja, tratado como segregado, para que não permitisse a saída de táxis para as demais faixas. 

Caso fosse permitido, os táxis sairiam na primeira oportunidade e não retornariam ao corredor, 

não representando o impacto durante todo o trajeto. 
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Figura 23 – Cruzamento da Rua da Consolação com a Rua Dona Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

O sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras compreende 415 metros de corredor de 

ônibus. Chama a atenção a sua baixa velocidade média para a menor distância entre paradas 

dos dois trechos em estudos. A Figura 24 mostra uma imagem de satélite da região que está 

localizada na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo. Após a parada Afonso Braz, há 3 

aproximações que influenciam no tráfego sentido bairro, sendo elas: Rua das Fiandeiras, 

Avenida Hélio Pellegrino e Rua Hélion Povoa. A Rua Antônio Pontes Câmara é uma via 

fechada para trânsito exclusivo de moradores e será considerada de efeito nulo no tráfego da 

Avenida Santo Amaro.  
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Figura 24 – Imagem de satélite do sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Neste trecho, os dois sentidos de tráfego da Avenida Santo Amaro possuem uma 

faixa para corredor de ônibus e duas para os demais veículos, sendo uma a menos que a Rua da 

Consolação. Na região das paradas Afonso Braz e Fiandeiras, o corredor é segregado das faixas 

de circulação de carros por meio de muretas e há o acréscimo de uma faixa de ultrapassagem. 

Isso permite que as paradas estejam do lado direito dos ônibus e exige que a parada de um 

sentido seja intercalada com a do outro, nunca compartilhando da mesma plataforma. A Figura 

25 foi tirada da esquina da Avenida Santo Amaro com a Avenida Hélio Pellegrino e mostra a 

configuração da parada Fiandeiras Centro – Bairro com a segregação e a faixa de 

ultrapassagem. As larguras das faixas consideradas na simulação seguiram as mesmas 

dimensões de 3,50 metros para ônibus e 2,80 nas demais faixas. 
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Figura 25 – Paradas Fiandeiras sentido Centro – Bairro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Quanto à circulação nas demais faixas, ambas as vias de estudo possuem 

restrições a caminhões. A Rua da Consolação se encontra na Zona de Máxima Restrição de 

Circulação (ZMRC) definida pela CET em São Paulo, seguindo as restrições da Tabela 16. 

Como a simulação refletirá volumes de dias úteis no pico de final da tarde, os caminhões não 

serão considerados. A Avenida Santo Amaro além de estar na ZMRC, é considerada uma Via 

Estrutural Restrita (VER) onde até os Veículos Urbanos de Carga (VUC) são proibidos em 

todos os horários, para evitar influência no trânsito. 
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Tabela 16 – Zonas de restrições a circulação de caminhões na cidade de São Paulo. 

 

Proibição 

Caminhões 
Veículo Urbano de 

Carga 

Zona de Máxima Restrição de Circulação 

(ZMRC) 

2ª a 6ª feira das 05h 

às 21h e aos sábados 

das 10h às 14h, 

exceto feriado 

Liberado em período 

integral respeitando 

o rodízio 

Via Estrutural Restrita (VER) 

2ª a 6ª feira das 05h 

às 21h e aos sábados 

das 10h às 14h, 

exceto feriado 

Proibido nestas vias 

Fonte: adaptado de CET (2017). 

 

Com todas as características observadas, os dois modelos foram criados no 

software de simulação Vissim. A Figura 26 representa o sub trecho Pedro Taques – Antônia de 

Queirós. A Rua Pedro Taques não foi modelada porque o fluxo dela é de saída de carros da Rua 

da Consolação, portanto o volume de carros que realizam essa conversão já não seria contado 

em uma seção posterior a essa via. A Figura 27 representa o sub trecho Afonso Braz – 

Fiandeiras. Somente os sentidos analisados foram dimensionados em um maior nível de detalhe 

próximo do real, com diferenciação da sinalização horizontal do corredor de ônibus, criação de 

faixa de ultrapassagem e faixas de contenção. 
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Figura 26 – Modelo do sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 27 – Modelo do sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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6.1.2 Volumes 

 

O software Vissim aceita a entrada de volumes de fluxo através do número de 

veículos por hora. Para levantamento desses números, a metodologia simplificada usada como 

base foi consultada em material didático da Iowa State University5 disponível na internet. Para 

se obter o volume horário, a contagem manual de número de veículos foi feita em um período 

de 15 minutos. O valor encontrado foi multiplicado por 4 para se obter o valor aproximado para 

60 minutos. Para registrar esses valores, formulários com esquema ilustrativo das vias como o 

da Ilustração 11 foram utilizados de forma a facilitar a anotação adequada e organizada de 

valores. Esse e os outros formulários utilizados estão presentes no Apêndice B deste trabalho. 

 

Ilustração 11 – Formulário para coleta de volume. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

                                                 
5 Center for Transportation Research and Education, Iowa State University, EUA, Handbook of Simplified 

Practice for Traffic Studies. Disponível em http://www.ctre.iastate.edu/pubs/traffichandbook/. Acesso em 12 

out. 2017. 

http://www.ctre.iastate.edu/pubs/traffichandbook/
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Nas faixas de veículos leves, todos os automóveis que passavam pela seção de 

estudo tinham o peso de 1, enquanto motos não foram consideradas. Na Rua da Consolação, 

onde a circulação de VUCs é permitida, estes também tiveram o peso 1 na contagem. Em ambos 

os corredores, o volume no corredor de ônibus foi medido simultaneamente ao volume de 

carros, cada um por um observador. O tráfego no corredor foi dividido de acordo com o tipo de 

veículo, sendo eles: ônibus urbano Padron de dois eixos e 12,5 metros de comprimento, ônibus 

articulado simples de três eixos e 18,6 metros de comprimento, ônibus super articulado com 

quatro eixos e 23,0 metros de comprimento, ônibus biarticulados com quatro eixos e 27,0 

metros de comprimento e táxis. 

Com o intuito de se otimizar o levantamento de volumes de carros, apenas os 

movimentos considerados como impactantes ao sentido de fluxo estudado foram medidos. A 

Figura 28 mostra as três seções de contagem de volumes na Rua da Consolação. Na seção 1, os 

volumes das faixas de veículos leves e do corredor de ônibus foram contabilizados, enquanto 

na seção 2 apenas os veículos vindos da Rua Sergipe que fizeram a conversão à esquerda foram 

considerados e na seção 3 apenas os veículos provenientes da Rua Dona Antônia de Queirós 

que viraram à direita em sentido ao centro foram somados. 

 

Figura 28 – Pontos de coleta dos volumes no sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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No sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras do corredor na Avenida Santo Amaro, 

foram coletados 4 volumes a partir de apenas um ponto de coleta na esquina com a Avenida 

Hélio Pellegrino, conforme indicado na Figura 29. Um observador contabilizou o volume de 

carros na Avenida Santo Amaro que realizaram a conversão à direita em direção à Hélio 

Pellegrino e ao mesmo tempo o volume do corredor de ônibus. O outro observador mediu 

simultaneamente o volume de carros que seguiram reto vindos da Santo Amaro e o volume de 

carros provenientes da Hélio Pellegrino, tanto os que seguiram reto, quanto os que realizaram 

conversão à direita na Avenida Santo Amaro. O fluxo de carros vindos da Rua das Fiandeiras 

não foi contabilizado porque no cruzamento, local do ponto de coleta, estes já fariam parte do 

volume da avenida. Também foi identificado que o volume de carros vindos da Rua Hélion 

Povoa não era significativo para impactar o trânsito da via e não foi contabilizado. 

 

Figura 29 – Ponto de coleta de volume no sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Na Rua da Consolação, as coletas de volumes foram realizadas nos dias 26 e 27 

de setembro de 2017, terça e quarta-feira respectivamente. A média desses valores foi inserida 

como o volume das rotas no Vissim. A Tabela 17 mostra os valores obtidos. Nesse trecho não 
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foi identificado volume de ônibus biarticulados, somente Padron, articulados e super 

articulados. A Figura 30 mostra as rotas em que esses volumes foram inseridos no Vissim. 

 

Tabela 17 – Resultados das coletas de volumes de veículos no sub trecho Pedro Taques – Antônia de 

Queirós. 

 26/9 27/9 Média 

Volume 

horário 

(veíc)  

Volume 

15 min 

(veíc) 

Volume 

horário 

(veíc) 

Volume 

15 min 

(veíc) 

Volume 

horário 

(veíc) 

Rua da Consolação – veículos 

leves 
374 1496 346 1384 1440 

Rua da Consolação – ônibus 

Padron 
13 52 20 80 66 

Rua da Consolação – ônibus 

articulados 
2 8 2 8 8 

Rua da Consolação – ônibus super 

articulados 
2 8 2 8 8 

Rua da Consolação – táxis no 

corredor de ônibus 
37 148 32 128 138 

Rua Sergipe conversão à esquerda 

– veículos leves 
164 656 170 680 668 

Rua D. Antônia de Queirós 

conversão à direita – veículos leves 
84 336 92 368 352 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 30 – Rotas dos veículos no modelo de simulação do sub trecho Pedro Taques – Antônia de 

Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Na Avenida Santo Amaro, a coleta de dados foi realizada apenas no dia 4 de 

outubro de 2017, uma quarta-feira. No segundo dia separado para a coleta de volumes, o 

congestionamento da via não permitiu que um volume real fosse medido pela metodologia 

adotada por conta das filas de veículos geradas. Portanto, o volume inserido no Vissim foi 
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representativo de apenas um dia, não sendo o ideal para validação estatística dos dados. A 

Tabela 18 representa os valores obtidos em campo, enquanto a Figura 31 mostra a tela do 

programa com as rotas em que esses volumes foram inseridos. 

 

Tabela 18 – Resultados da coleta de volumes de veículos no sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 4/10 

 

Volume 

15 min 

(veíc) 

Volume 

horário 

(veíc) 

Av. Santo Amaro - veículos leves 134 536 

Av. Santo Amaro conversão à direita Av. 

Hélio Pellegrino – veículos leves 
88 352 

Av. Santo Amaro – ônibus Padron 11 116 

Av. Santo Amaro – ônibus articulados)  1 4  

Av. Santo Amaro – ônibus super 

articulados 
 11 44  

Av. Santo Amaro – ônibus biarticulados 6   24 

Av. Santo Amaro – táxis no corredor de 

ônibus 
17 68 

Av. Hélio Pellegrino sentido Moema – 

veículos leves 
399 1596 

Av. Hélio Pellegrino conversão à direita 

Av. Santo Amaro – veículos leves 
5 20 

Fonte: os Autores (2017). 
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Figura 31 – Rotas dos veículos no modelo de simulação do sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

6.1.3 Dimensionamento das linhas de ônibus 

 

Para entrada dos volumes de ônibus, o Vissim exige que seja feita através da 

ferramenta Public Transport Lines para que eles sejam reconhecidos como transporte público 

e obedeçam a parâmetros definidos para as paradas. Ao contrário dos demais volumes, o 

transporte público só é aceito a partir de horários de partida. Ou seja, o usuário deve definir o 

intervalo de tempo entre a entrada de ônibus de cada linha do modelo. No caso das simulações 

em estudo, inserir o intervalo de tempo de veículos de cada linha não seria eficaz por conta do 

modelo não representar o ponto inicial e final delas. Os horários de saída iniciais disponíveis 

no site da SPTrans não representariam com fidelidade o momento que estes passariam pelos 

sub trechos em análise. Além disso, esses horários não especificam os tipos dos veículos de 

cada saída, o que iria contra o objetivo de identificar o impacto das diferentes configurações de 

ônibus no desempenho do corredor. 

Com a metodologia adotada para contagem de volumes, foi obtido o número de 

cada tipo de ônibus que passam pelas seções em uma hora. Dessa maneira, decidiu-se inserir 
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apenas 4 linhas de ônibus no modelo, cada uma representando os diferentes tipos de ônibus já 

descritos: Padron, articulado, super articulado e biarticulado. Como forma de representar o 

volume horário obtido, a periodicidade T de uma linha (Equação 2) foi calculada dividindo-se 

o período de uma hora (3.600 segundos) subtraído do instante de entrada 𝑡0 do primeiro ônibus 

pelo número total de ônibus menos um (𝑛 − 1). O resultado da frequência será sempre 

arredondado para baixo para um valor sem casas decimais, para que se atinja o volume total em 

até 3.600 segundos. 

 

𝑇 =
3.600 − 𝑡0

𝑛 − 1
                                                                    (2) 

Sendo: 

𝑇 = Período entre as entradas de ônibus de uma respectiva linha no modelo (s). 

𝑡0 = instante inicial de entrada do primeiro ônibus da linha (s). 

𝑛 = volume horário de ônibus da respectiva linha (veíc/h). 

O instante inicial 𝑡0 foi levado em consideração para que o modelo simulasse 

uma melhor distribuição dos ônibus de modo que eles não entrassem na simulação ao mesmo 

tempo no instante 𝑡 = 0𝑠, pois isso representaria uma concentração inicial de ônibus que 

prejudicaria os indicadores de desempenho analisados. Nos dois modelos, as linhas de ônibus 

Padron foram consideradas com 𝑡0 = 0𝑠 e as demais foram inseridas na metade dos primeiros 

períodos destes. 

Como exemplo, a periodicidade de ônibus Padron calculada com 𝑡0 = 0𝑠, no 

corredor da Rua da Consolação, foi de 55 segundos, resultado da divisão de (3.600 − 0) 

segundos por (66 − 1) veículos. O instante inicial 𝑡0 para os ônibus articulados foi considerado 

na metade do primeiro período com 𝑡0 = 55 2⁄ = 27,5𝑠 e o de ônibus super articulados na 

metade do segundo período com 𝑡0 = 55 + 55 2⁄ = 82,5𝑠. A Tabela 19 mostra a frequência 

calculada e o instante inicial considerado para cada linha no modelo Pedro Taques – Antônia 

de Queirós. 
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Tabela 19 – Volume, instante inicial e duração de período entre entradas de ônibus na Rua da 

Consolação sentido Bairro – Centro. 

 

Volume 

horário 

(veíc/h) 

Instante 

Inicial 𝒕𝟎 

(s) 

Período 

T entre 

entradas 

(s) 

Ônibus Padron 66 0 55 

Ônibus articulado 8 27,5 510 

Ônibus super articulado 8 82,5 502 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Para o corredor da Avenida Santo Amaro, essas determinações tiveram ainda a 

influência de qual plataforma é utilizada pelas linhas que ali transitam. Como o volume coletado 

não foi separado por linhas, foi feita uma proporção de acordo com as que operam no horário 

de pico do final da tarde de dias úteis. De acordo com a densidade de linhas já analisada neste 

trabalho, 22 passam pelas paradas Afonso Braz e Fiandeiras sentido Centro – Bairro. Dessas, 

13 (59%) operam na plataforma 1 e 9 (41%) operam na plataforma 2 como indicado no Gráfico 

18. A Tabela 20 mostra essas proporções aplicadas aos volumes de ônibus da Avenida Santo 

Amaro. Os valores absolutos foram arredondados para o número inteiro mais próximo. 

 

Gráfico 18 – Concentração de linhas por plataforma nas paradas Afonso Braz e Fiandeiras Centro – 

Bairro. 

 
Fonte: os Autores (2017). 
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Tabela 20 – Proporções de volume de veículos por plataforma na Avenida Santo Amaro sentido 

Centro – Bairro. 

 

Volume 

horário 

(veíc/h) 

Plataforma 1 

(veíc/h) 

Plataforma 2 

(veíc/h) 

Ônibus Padron 44 (100%) 26 (59%) 18 (41%) 

Ônibus articulado 4 (100%) 2 (59%)6 2 (41%)6 

Ônibus super articulado 44 (100%) 26 (59%) 18 (41%) 

Ônibus biarticulado 24 (100%) 14 (59%) 10 (41%) 

Fonte: os Autores (2017). 

 

A partir disso, 8 linhas foram inseridas no modelo do Vissim, sendo divididas 

entre os 4 tipos de ônibus e as 2 plataformas de operação. Para cálculo das frequências, foi 

utilizada a Equação 2 novamente. Os instantes iniciais também seguiram o mesmo raciocínio 

do corredor da Rua da Consolação. As tabelas 21 e 22 mostram a frequência calculada e o 

instante inicial considerado para cada linha no modelo Afonso Braz – Fiandeiras para a 

plataforma 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 21 – Volume, instante inicial e duração de período entre entradas de ônibus na Avenida Santo 

Amaro sentido Centro – Bairro plataforma 1. 

 

Volume 

horário 

(veíc/h) 

Instante 

Inicial 𝒕𝟎 

(s) 

Período 

T entre 

entradas 

(s) 

Ônibus Padron 26 0 144 

Ônibus articulado 0 72 3.528 

Ônibus super articulado 0 216 135 

Ônibus biarticulado 0 360 249 

Fonte: os Autores (2017). 

  

                                                 
6 Volume de 4 veículos por hora foi dividido em 50% para cada plataforma para manter volumes com um 

número inteiro. 



115 

 

Tabela 22 – Volume, instante inicial e frequência de ônibus na Avenida Santo Amaro sentido Centro – 

Bairro plataforma 2. 

 

Volume 

horário 

(veíc/h) 

Instante 

Inicial 𝒕𝟎 

(s) 

Período 

T entre 

entradas 

(s) 

Ônibus Padron 116 0 211 

Ônibus articulado 0 106 3.494 

Ônibus super articulado 0 317 193 

Ônibus biarticulado 0 528 341 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Por uma limitação do software, as linhas de ônibus foram alimentadas apenas 

por veículos Padron e articulados, esse último abrangendo todas as variações de articulações. 

Isso foi necessário por existir apenas esses dois tipos de ônibus no Vissim. Os veículos do 

modelo possuem 12,40 metros e 18,60 metros de comprimento, sendo próximos dos 

encontrados na cidade de São Paulo para as configurações correspondentes. A Figura 32 

representa o modelo 3D de ônibus articulado presente no Vissim. 

 

Figura 32 – Modelo 3D de ônibus articulado presente no Vissim. 

 

Fonte: PTV Vissim 9 (2017). 

 

6.1.4 Dimensionamento das paradas de ônibus 

 

Para que as linhas de ônibus inseridas no modelo seguissem o comportamento 

observado em campo, as paradas foram criadas no Vissim de acordo com a dimensão e a 
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localização corretas. O comprimento e o ajuste da posição de cada uma foram medidos a partir 

do Google Earth que, apesar de aproximado, apresenta valores próximos do real. As extensões 

das paradas foram aproximadas a partir das já apresentadas na seção 5 desse trabalho, as quais 

foram obtidas por essa mesma metodologia. A partir de distâncias a pontos de referência, como 

esquinas ou faixas de pedestre, as paradas foram inseridas no local correspondente no modelo. 

Essas eram medidas importantes porque influenciam no comportamento do tráfego de táxis e 

ônibus no corredor. Se as paradas estivessem mais distantes de semáforos do que o real, por 

exemplo, a dimensão da fila de veículos atrás de um ônibus parado para embarque ou 

desembarque não estaria correta. 

O Vissim ainda exige a definição de parâmetros como tempo de permanência 

dos ônibus e duração de fechamento das portas. O tempo de permanência foi fixado levando 

em consideração a média e o desvio padrão do tempo de parada observados nas semanas de 

contagem dos tempos de cada corredor. Outra maneira possível para definição desse parâmetro 

seria a partir da demanda de passageiros, que apresentaria um comportamento mais dinâmico, 

porém esse não foi um dos focos de estudos e, portanto, não poderia ser levado em conta na 

simulação. O tempo de fechamento das portas foi mantido com o padrão de 1,0 segundos, dessa 

maneira não impactaria muito o tempo fixado. Por fim, outro aspecto mantido como padrão foi 

a possibilidade de desembarque de passageiros a partir de um segundo ônibus parado na 

estação. Caso os dois ônibus estejam completamente dentro da região da parada, o de trás já 

começaria o embarque e desembarque de passageiros, saindo somente após o fim do seu tempo 

de permanência. A Figura 33 apresenta os parâmetros definidos no Vissim para a parada Pedro 

Taques. 
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Figura 33 – Parâmetros de tempo da parada Pedro Taques. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

No sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós, do corredor Campo Limpo – 

Rebouças – Centro, a parada Pedro Taques foi dimensionada com um comprimento de 20 

metros. A média de tempo de retenção observada foi de 27 segundos com desvio padrão de 

11,6 segundos. A parada Antônia de Queirós foi inserida com 35 metros de comprimento e 

tempo de 33 segundos com desvio padrão de 17,3 segundos. As Figuras 34 e 35 mostram as 

paradas Pedro Taques e Antônia de Queirós dimensionadas no Vissim, respectivamente. 
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Figura 34 – Parada de ônibus Pedro Taques no modelo de simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 35 – Parada de ônibus Antônia de Queirós no modelo de simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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O sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras do corredor Santo Amaro – Nove de 

Julho – Centro apresenta paradas com características distintas do outro modelo. Aqui, as 

plataformas de embarque e desembarque se localizam à direita dos ônibus e não compartilham 

de um canteiro central. A área de espera fica localizada entre as faixas disponíveis aos veículos 

leves e o corredor de ônibus, sendo segregado por barreiras de concreto dessas faixas e também 

do fluxo de ônibus no outro sentido do corredor. Dessa maneira, uma plataforma com largura 

de 2,20 metros foi inserida no modelo das duas paradas.  

Outra característica é a adição de uma faixa de ultrapassagem na área das 

paradas. Isso se deve ao fato de existir duas plataformas em cada estação, que atendem linhas 

distintas, fazendo necessária a manobra desses veículos. Essas faixas também foram inseridas 

no modelo, respeitando a localização de início e fim. As Figuras 36 e 37 mostram as paradas 

Afonso Braz e Fiandeiras dimensionadas no Vissim, respectivamente, com as características 

mencionadas. A parada Afonso Braz foi criada com ambas as plataformas com 23 metros de 

comprimento cada. O tempo de retenção médio medido e inserido no programa foi de 52 

segundos com desvio padrão de 38,6. Por fim, a parada Fiandeiras apresenta uma plataforma 1 

com 25 metros de comprimento e uma plataforma 2 com 30 metros. O tempo de permanência 

adotado foi a média de 41 segundos e desvio padrão de 20,1 segundos. 
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Figura 36 – Parada de ônibus Afonso Braz no modelo de simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Figura 37 – Parada de ônibus Fiandeiras no modelo de simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Adicionalmente às características operacionais das paradas, nelas também foram 

definidas as seções de início e fim da contagem do tempo de viagem dos veículos, indicador a 

ser analisado ao fim da simulação. A seção de início, nos dois sub trechos, foi posicionada 

dentro da região projetada da primeira parada de modo que o ônibus passasse pelo ponto pouco 

antes de parar para o embarque e desembarque dos passageiros. Dessa maneira, o tempo de 

retenção na primeira parada estaria sendo contado, como foi utilizado para o cálculo de 

velocidade média a partir dos tempos levantados em campo. Já a seção de fim também foi 

posicionada na região da parada, porém na subsequente à primeira. Sua posição fez com que a 

contagem de tempo parasse pouco antes do ônibus chegar na completa parada, justamente o 

momento considerado como final do trecho durante medições em campo. As Figuras 38 e 39 

representam essas seções nas paradas Pedro Taques e Antônia de Queirós, respectivamente. No 

caso das paradas da Santo Amaro, essas seções foram posicionadas somente na plataforma 1 de 
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cada uma delas, porém respeitando o mesmo raciocínio. A distância entre as seções de início e 

fim no sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós foi de 501,89 metros e no sub trecho 

Afonso Braz – Fiandeiras foi de 368,61 metros, sendo que as distâncias consideradas na seção 

de dados em campo foram de 490 e 415 metros, respectivamente. Isso também confirmou a 

proximidade das dimensões dos modelos com a realidade. 

 

Figura 38 – Seção de início de contagem de tempo na parada Pedro Taques. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 39 – Seção de fim de contagem do tempo chegada na parada Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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6.1.5 Tempos de semáforos 

 

Como observado a partir dos dados levantados em relação aos semáforos 

presentes nos corredores, estes apresentam um grande impacto na velocidade e, 

consequentemente, no desempenho operacional. Para representar esses impactos na simulação, 

foram identificados os semáforos presentes entre os dois pontos de cada sub trecho. A partir 

disso, os tempos de verde, amarelo, vermelho geral e vermelho de cada grupo foram medidos 

em visitas a campo. Os semáforos foram gravados em vídeo que posteriormente foram 

analisados e usados para a contagem desses tempos. 

No sub trecho da Rua da Consolação, 5 grupos de semáforos foram identificados 

e escolhidos para a contagem de tempos. A Figura 40 apresenta a localização de cada um desses 

grupos numerados. O grupo 1 é composto pelos semáforos que controlam os dois sentidos de 

fluxo de veículos na Rua da Consolação na aproximação com a Rua Sergipe. O grupo 2 

contempla o semáforo para o tráfego na Rua Sergipe que irá entrar na Rua da Consolação 

sentido centro. Há também um semáforo com os mesmos tempos desse que controla o fluxo 

que acessa o sentido bairro, contudo ele não foi incluído na simulação por não influenciar o 

sentido estudado. O grupo 3 também controla os dois sentidos de tráfego da Rua da Consolação, 

mas na aproximação da Rua Dona Antônia de Queirós. O grupo 4 controla o tráfego da Rua 

Dona Antônia de Queirós que podem cruzar ou virar em algum dos sentidos da Consolação. O 

grupo 5, por sua vez, é composto por um único semáforo na Rua da Consolação um pouco à 

frente do grupo 4. Esse semáforo existe para permitir o acesso de pedestres à parada de ônibus 

Antônia de Queirós. 
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Figura 40 – Semáforos inseridos no modelo de simulação com identificação dos respectivos grupos no 

sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Há ainda um grupo composto por dois semáforos logo após a parada Pedro 

Taques (ponto A na Figura 40) que não foi considerado por ser um equipamento especial de 

uso dos bombeiros para casos de emergência. Ali se encontra o Corpo de Bombeiros da Rua da 

Consolação e o semáforo só é fechado mediante a necessidade da saída de veículos de 

emergência, caso contrário ele permanece na fase de verde permanente. 

Os tempos desses semáforos foram medidos em 5 dias, de segunda a sexta-feira, 

dos dias 4 a 8 de setembro de 2017 entre 17:30 e 18:30. Não foram identificadas variações nos 

tempos de um dia para o outro, até mesmo no feriado nacional do dia 7 de setembro. Dessa 

maneira, o Gráfico 19 indica os tempos encontrados para cada fase, sendo que todos os grupos 

possuem um ciclo de 128 segundos. O grupo 5 não possui a fase de vermelho geral por ser um 

semáforo que bloqueia o tráfego de veículos para permitir a passagem de pedestres. Os 

semáforos de pedestres não foram simulados porque esse fluxo não foi medido para ser incluído 

no Vissim. 
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Gráfico 19 – Tempos e ciclos dos grupos de semáforos do sub trecho Pedro Taques – Antônia de 

Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

O Gráfico 20 apresenta a sincronia de cada grupo, com o início de cada fase em 

tempo acumulado, sendo o zero o início da fase verde do grupo 1. Com isso, os semáforos 

foram colocados no modelo seguindo o padrão de Verde – Amarelo – Vermelho a sequência de 

tempos identificada, totalizando um ciclo de 256 segundos, tempo suficiente para que cada 

grupo complete ao menos um ciclo. A Figura 41 representa esses semáforos inseridos no 

modelo do Vissim. 
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Gráfico 20 – Sincronia das fases dos semáforos no sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 41 – Localização dos semáforos inseridos no modelo de simulação do sub trecho Pedro Taques 

– Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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No sub trecho da Avenida Santo Amaro, também foram identificados 5 grupos 

semafóricos relevantes para a simulação. A Figura 42 localiza e identifica cada um deles. O 

grupo 1 se refere aos semáforos para o tráfego na Avenida Santo Amaro, localizados no 

cruzamento com a Avenida Hélio Pellegrino. Enquanto o grupo 2 controla o fluxo na Avenida 

Hélio Pellegrino nesse mesmo cruzamento. O grupo 3 por sua vez é composto por dois 

semáforos, um em cada sentido da Santo Amaro que ficam logo após esse cruzamento, 

permitindo a passagem de pedestres para as paradas Fiandeiras Centro – Bairro e Bairro – 

Centro. O grupo 4 bloqueia o tráfego na Avenida Santo Amaro após a parada Fiandeiras Centro 

– Bairro, para que os veículos da Rua Graúna possam acessar a avenida. Na simulação, apenas 

o semáforo no sentido Centro – Bairro foi inserido, já que no outro sentido não influenciaria no 

modelo e também por conta do semáforo na própria Rua Graúna não ter sido considerado. O 

volume de veículos nessa Rua entraria na avenida após o trecho analisado e, portanto, não 

afetaria o tráfego do corredor. Por fim, o grupo 5 é composto por dois semáforos que ficam para 

os dois sentidos da Avenida entre as paradas Afonso Braz Centro – Bairro e Fiandeiras Bairro 

– Centro. Esse grupo serve apenas para a passagem de pedestres, mas afeta o tempo de retenção 

dos ônibus nas paradas. 
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Figura 42 – Semáforos inseridos no modelo de simulação com identificação dos respectivos grupos no 

sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

A contagem dos tempos de cada fase desses semáforos ocorreu na mesma 

semana da contagem de volumes da via, sendo feita nos dias 4 e 6 de outubro de 2017 entre 

17:30 e 18:30. Também não foram identificadas variações nos tempos de um dia para o outro, 

com um tempo total de ciclo de 120 segundos para todos os grupos. O Gráfico 21 apresenta 

duração das fases de verde, amarelo e vermelho de cada grupo semafórico. Os grupos 3 e 5 

bloqueiam o tráfego para permitir a passagem de pedestres e, portanto, não foram 

contabilizados os tempos de vermelho geral. O grupo 4 também não possui tal intervalo porque 

não foi contabilizado o tempo de semáforo para o outro semáforo do cruzamento, já que esse 

não seria simulado. 
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Gráfico 21 – Tempos e ciclos dos grupos de semáforos do sub trecho Afonso Braz – 

Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Ainda para que representassem sua real influência no trânsito do trecho, a 

sincronia de cada grupo de semáforo foi identificada e inserida no modelo. O Gráfico 22 

demonstra esses tempos como em um intervalo de 240 segundos, tempo suficiente para que 

pelo menos um ciclo completo de cada grupo fosse representado. A Figura 43 representa os 

semáforos já posicionados no modelo da microssimulação. 
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Gráfico 22 – Sincronia das fases dos semáforos no sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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Figura 43 – Localização dos semáforos inseridos no modelo de simulação do sub trecho Afonso Braz 

– Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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6.2 CENÁRIOS PROPOSTOS 

 

A partir do modelo base descrito até aqui, dois novos cenários foram testados 

para analisar o impacto de certas mudanças nas velocidades médias dos sub trechos simulados. 

O primeiro deles se baseou na retirada do volume de táxis do corredor de ônibus, objetivo 

semelhante ao encontrado no relatório da SMT (2013) que mostrou o impacto desses veículos 

no corredor. Já no segundo cenário, todos os ônibus Padron foram transformados em articulados 

a partir de um coeficiente relativo à ocupação de cada tipo. Um cenário semelhante foi simulado 

no trabalho de Chagas (2014) que seguiu a mesma linha de raciocínio para analisar o tempo de 

viagem em um corredor de Belo Horizonte. Ambos os trabalhos utilizaram o software Vissim 

para tais análises. 

 

6.2.1 Cenário 1: proibição de táxis no corredor 

 

Durante os levantamentos feitos em campo, foi possível constatar que as filas de 

táxis nos corredores têm um impacto significativo no tempo de viagem de ônibus. A Figura 44 

apresenta uma fila de táxis constatada em campo no cruzamento da rua da Consolação com a 

rua Sergipe sentido Bairro – Centro, no sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós. Com o 

intuito de apresentar o real impacto dessa condição, o primeiro cenário proposto retira o volume 

de táxis do corredor e o transfere para as demais faixas da via. A partir disso, assim como no 

cenário original, o tempo médio de viagem dos ônibus será analisado e mostrará a porcentagem 

de aumento da velocidade média no trecho. Nenhum outro parâmetro foi alterado nos modelos, 

de modo a analisar esse impacto isoladamente. 
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Figura 44 – Fila de táxis no corredor de ônibus nas proximidades do semáforo no cruzamento da Rua 

da Consolação com a Rua Sergipe. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

6.2.2 Cenário 2: mudança da frota de ônibus Padron para articulados 

 

Com a configuração de linhas de ônibus presente atualmente nos corredores de 

ônibus da cidade de São Paulo, alguns ônibus precisam ser do tipo Padron de apenas dois ou no 

máximo três eixos para permitir a circulação dos mesmos em vias mais estreitas no bairro. Se 

esse cenário mudasse, uma mudança na frota poderia ser estudada. Por possuírem maior 

capacidade, ônibus articulados, super articulados e biarticulados poderiam substituir os ônibus 

Padron. Dessa maneira, uma menor quantidade de veículos seria suficiente para atender a 

mesma demanda, mesmo que com maior intervalo de tempo entre os ônibus. 

Por conta do software possuir, dentre as variações de articulações, apenas a 

simples com três eixos e 18,40 metros de comprimento, os ônibus sem articulação (12,40 

metros) foram transformados somente nesses articulados no segundo cenário. O valor adotado 

para a capacidade do modelo Padron foi de 86 passageiros, enquanto para os articulados adotou-

se 111 passageiros. Dessa maneira, os articulados acomodam 29% mais pessoas que o Padron. 

Esse fator foi utilizado para a conversão dos volumes de ônibus, conforme a Equação 3. A 
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Tabela 23 indica os valores obtidos para as três linhas alteradas, sendo uma na simulação Pedro 

Taques – Antônia de Queirós e duas na Afonso Braz – Fiandeiras. O novo volume foi 

arredondado para cima para o próximo número inteiro. Com o resultado, em uma hora rodariam 

14, 5 e 4 ônibus a menos respectivamente nas linhas Rua da Consolação Bairro – Centro, Av. 

Santo Amaro Centro – Bairro plataforma 1 e Av. Santo Amaro Centro – Bairro plataforma 2. 

 

𝑛𝑎 =
𝑛𝑠

𝑓
                                                                           (3) 

Sendo: 

𝑛𝑎 = volume horário da nova linha de ônibus articulado (veíc/h). 

𝑛𝑠 = volume horário da linha de ônibus simples (veíc/h). 

𝑓 = coeficiente de capacidade relativa entre os dois tipos de ônibus (1,29). 

 

Tabela 23 – Resultado da conversão de volume de ônibus Padron para ônibus articulado. 

 

 

 

Volume 

horário 

Padron 𝒏𝒔 

(veíc/h) 

Volume 

horário 

articulado 

𝒏𝒂 (veíc/h) 

Rua da Consolação Bairro – Centro 66 52 

Av. Santo Amaro Centro – Bairro Plataforma 

1  
26 21 

Av. Santo Amaro Centro – Bairro Plataforma 

2  
18 14 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Essas linhas de ônibus não foram agrupadas com as linhas de articulados já 

existentes porque isso distribuiria os veículos ao longo de uma hora. A ideia é que esses 

veículos, apesar de capacidade diferentes, atendam o mesmo público da configuração anterior. 

Dessa maneira, seguindo o raciocínio utilizado para o cenário original, essas novas linhas foram 

inseridas com tempo inicial 𝑡0 = 0𝑠 e as demais entrando na metade dos primeiros intervalos 

dessa. A duração do período entre entradas foi calculada seguindo a Equação 2 definida 

anteriormente e as Tabelas 24, 25 e 26 demonstram os novos instantes iniciais e os novos 

períodos para os respectivos volumes.  
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Tabela 24 – Volume, instante inicial e duração de período entre entradas de ônibus na Rua da 

Consolação sentido Bairro – Centro no cenário sem ônibus Padron. 

 

Volume 

horário 

(veíc/h) 

Instante 

Inicial 𝒕𝟎 

(s) 

Período 

T entre 

entradas 

(s) 

Ônibus articulado 1 52 0 70 

Ônibus articulado 8 35,0 509 

Ônibus super articulado 8 105,5 499 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Tabela 25 – Volume, instante inicial e duração de período entre entradas de ônibus na Avenida Santo 

Amaro sentido Centro – Bairro plataforma 1 no cenário sem ônibus Padron. 

 

Volume 

horário 

(veíc/h) 

Instante 

Inicial 𝒕𝟎 

(s) 

Período 

T entre 

entradas 

(s) 

Ônibus articulado linha 1 21 0 180 

Ônibus articulado linha 2 2 90 3.510 

Ônibus super articulado 26 270 133 

Ônibus biarticulado 14 450 242 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Tabela 26 – Volume, instante inicial e duração de período entre entradas de ônibus na Avenida Santo 

Amaro sentido Centro – Bairro plataforma 2 no cenário sem ônibus Padron. 

 

Volume 

horário 

(veíc/h) 

Instante 

Inicial 𝒕𝟎 

(s) 

Período 

T entre 

entradas 

(s) 

Ônibus articulado linha 1 14 0 276 

Ônibus articulado linha 2 2 138 3.462 

Ônibus super articulado 18 414 187 

Ônibus biarticulado 10 690 323 

Fonte: os Autores (2017). 

 

6.3 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Os resultados de tempos de trajeto para os diferentes cenários em cada sub trecho 

foram retirados a partir de uma simulação de 3.600 segundos no programa Vissim. Enquanto 
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as simulações aconteciam, foram observados os fenômenos de destaque e suas relações com o 

observado em campo. Ao fim de cada uma, o programa exibiu a média de tempo de trajeto entre 

as seções definidas nos corredores de ônibus. Esses tempos foram especificados dentre os 

diferentes modelos que circularam no modelo, sendo ônibus Padron, articulados e táxis. A partir 

disso foi possível validar o modelo com os dados levantados anteriormente e identificar o 

impacto das mudanças propostas na velocidade média do corredor. O Apêndice C deste trabalho 

apresenta as telas de resultados obtidas a partir da simulação de cada cenário. 

No sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós, na Rua da Consolação, foi 

possível identificar, no modelo original, algumas relações com o observado em campo. O 

fenômeno de carros vindos da Rua Sergipe bloqueando o tráfego no corredor (Figura 45) foi 

observado 4 vezes na simulação de uma hora. Isso comprova que o cenário modelado já causa 

esse acontecimento mesmo que em uma baixa frequência. No modelo, os carros na Rua da 

Consolação seguiam viagem sem obstáculos após o último semáforo inserido, o que não 

representa exatamente o que ocorre na via. Em campo, foi constatado que os veículos sofrem 

um atraso para seguirem viagem no cruzamento com a Rua Dona Antônia de Queirós por conta 

de um congestionamento de carros causado pelos semáforos seguintes. Dessa maneira, mais 

veículos ficam acumulados e o fenômeno tem uma maior ocorrência, impactando também o 

tempo de trajeto e a velocidade média. 
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Figura 45 – Representação do fenômeno de obstrução do corredor pelos veículos da Rua Sergipe na 

simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Outro ponto confirmado visualmente pela simulação desse sub trecho foi a 

influência dos táxis no corredor. Pela inexistência da faixa de ultrapassagem, a fila formada por 

táxis atrás de um ônibus desembarcando passageiros impede que um segundo ônibus se 

aproxime da parada para que também realize o desembarque. A Figura 46 representa essa 

situação na simulação.  
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Figura 46 – Representação da ocupação de parte da parada impedindo o processo de embarque e 

desembarque do ônibus atrás de táxis na simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Partindo para a análise do indicador do tempo médio de trajeto entre as duas 

paradas, foi confirmado que o modelo não conseguiu representar a real condição no horário de 

pico da tarde na maioria de dias. Isso ocorreu pela limitação já citada de não ter sido simulado 

a continuação da via. A velocidade média levantada a partir das medições em campo foi de 4,77 

km/h considerando o tempo de retenção na primeira parada. Já a velocidade dada pela 

simulação do cenário original foi de 13,40 km/h, um valor 180% maior. Porém, analisando os 

dados medidos em cada dia da semana, é possível ver uma proximidade desse valor simulado 

com o do dia 09 de agosto de 2017. O Gráfico 23 mostra os dados para cada um dos dias 

comparados com a média deles e a média simulada no Vissim. Nesse dia, o ônibus usado para 

medição de tempo de trajeto não encontrou maiores obstáculos com relação a veículos 

bloqueando a via e dessa maneira se aproximou do cenário simulado. Isso confirma que o 

principal problema nesse sub trecho é o efeito dos veículos provenientes da Rua Sergipe que 

entram na Rua da Consolação sentido Bairro – Centro e obstruem o corredor. 
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Gráfico 23 – Comparação das velocidades médias obtidas em campo com a obtida por simulação do 

sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Apesar da não proximidade com o comportamento da via na maioria dos dias, 

ainda se torna possível uma análise do impacto dos cenários propostos na velocidade média do 

corredor. A velocidade média do trecho com a retirada dos táxis do mesmo espaço dos ônibus 

e a consequente inserção desse volume nas demais faixas, sofreu um aumento de 14,31%, indo 

de 13,40 km/h para 15,31 km/h. É um aumento considerável se analisado proporcionalmente, 

porém ainda não é o suficiente para se atingir um valor ideal para a velocidade média do sub 

trecho. Porém, a simulação indicou que no mesmo período de uma hora, houve um acréscimo 

de 3 ônibus Padron que concluíram o trajeto entre as duas seções analisadas. Isso indica que no 

cenário com táxis esses veículos já haviam entrado no modelo, porém ainda estavam retidos no 

trajeto. Portanto, a retirada de táxis do corredor permite a circulação de mais ônibus num mesmo 

espaço de tempo. 

No segundo cenário proposto, esses táxis retornam para o corredor e os ônibus 

Padron são transformados em articulados a partir de uma relação entre suas capacidades. Nesse 

caso, a velocidade média de ônibus no corredor sofreu uma diminuição de 3,32%, saindo dos 

13,40 km/h para 12,95 km/h. O principal causador desse fenômeno é o comprimento dos 
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espaços reservados para embarque e desembarque dos ônibus. Nenhuma das duas paradas 

possui comprimento suficiente para que dois ônibus se mantenham dentro da área projetada da 

parada. A parada Pedro Taques, com 20 metros de comprimento e a Antônia de Queirós com 

35 metros, possuem dimensão menor que dois ônibus articulados em sequência, cada um com 

18,40 metros. O Gráfico 24 demonstra a velocidade média em cada um dos cenários simulados. 

 

Gráfico 24 – Velocidade média dos ônibus nos cenários simulados no sub trecho Pedro Taques – 

Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Isso demonstra que uma simples reformulação da frota de ônibus não 

necessariamente aumentaria o desempenho dos mesmos, sem um investimento na 

infraestrutura. Uma estrutura de baias, como já existente no recém-inaugurado corredor da 

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini já aumentaria o espaço disponível para embarque e 

desembarque e também incluiria a previsão de ultrapassagem. Como benefício adicional, isso 

também reduziria o tempo de retenção que, no modelo simulado, foi mantido com o valor obtido 

em campo. Com relação à mudança na frota, isso também só seria possível com uma 

modificação nas linhas que atualmente operam no corredor, de maneira que suas rotas 

permitissem ônibus com essas dimensões em toda a sua extensão. A Figura 47 ilustra uma 

comparação da situação de dois ônibus na parada Antônia de Queirós no cenário original e no 

cenário somente com ônibus articulados. 
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Figura 47 – Comparação de dois cenários na parada Antônia de Queirós no modelo de simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

No sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras, na Avenida Santo Amaro, a análise 

visual confirmou que o principal problema é o tempo de retenção na parada Afonso Braz. Por 

possuir duas plataformas para embarque e desembarque e um volume total de 116 ônibus em 

uma hora, 41% a mais dos 82 do outro modelo, a área da parada de ônibus fica com uma grande 

ocupação. A Figura 48 apresenta um ônibus articulado que, após parar na plataforma 2, utiliza 

a faixa de ultrapassagem para desviar de um ônibus parado na plataforma 1. Como o tempo de 

parada inserido no modelo representou o tempo de retenção obtido em campo, os ônibus se 

mostraram parados na parada durante muito tempo. Isso ocorreu por conta de o tempo de 

retenção medido em campo ser considerado do instante em que o ônibus atinge velocidade zero 

para iniciar o desembarque de passageiros até que ele alcance o fim da área destinada à parada. 

Sendo assim, no modelo simulado, os ônibus ficavam todo o tempo de retenção parados como 

se estivessem com passageiros embarcando, sendo que uma parte desse tempo provavelmente 

seria perdido com o semáforo localizado logo após a parada. Esse semáforo faz os veículos 

aguardarem ainda na área destinada para embarque e desembarque e, portanto, fez o tempo de 

retenção medido em campo ser mais elevado.  
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Figura 48 – Ônibus utilizando a faixa de ultrapassagem na parada Afonso Braz no modelo de 

simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Por conta desse aspecto, a Figura 49 demonstra o que o modelo apresentou, após 

alguns minutos de simulação, uma concentração maior de ônibus. Estes ficaram retidos ainda 

antes da parada, por conta da necessidade de esperar o veículo da frente estar liberado para 

seguir viagem. Aqui foi notada uma limitação do software Vissim com relação ao 

comportamento de direção dos motoristas. Apesar da troca de faixas estar liberada para todos 

os veículos, foi observado que os ônibus só ultrapassavam o seguinte no caso deste estar no que 

o programa considera como tempo de permanência na parada, que seria para o embarque e 

desembarque de passageiros. Portanto, no caso de possuir um ônibus em seu tempo de 

permanência na plataforma 1, um segundo ônibus que atende a mesma plataforma 1 estaria 

corretamente esperando o veículo da frente sair. Dessa maneira, um terceiro ônibus que opera 

na plataforma 2 e já saiu do seu tempo de permanência poderia ultrapassar os dois a sua frente, 

porém ele não o faz. Este terceiro ônibus esperava até que o localizado à sua frente adentrasse 

a região da parada e, consequentemente, seu tempo de permanência, para utilizar a faixa de 
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ultrapassagem. Isso causava uma fila em excesso antes da parada Afonso Braz. Esse mesmo 

comportamento de mudança de faixa foi observado para os táxis presentes no corredor.  

 

Figura 49 – Fila de ônibus na parada Afonso Braz causada, em parte, por limitação do software. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Por último, outro aspecto observado na análise visual foi o fato do trânsito de 

veículos leves na Avenida Santo Amaro não estar representativo com o observado em campo 

no horário de pico de final da tarde de dias úteis. O fator de influência nesse caso é o mesmo 

do constatado no modelo da Rua da Consolação, a inexistência da saturação de veículos. Nesse 

horário, os veículos que adentram nessa região da avenida não têm caminho livre após o 

semáforo da Rua Graúna, último semáforo inserido na simulação. Os veículos já estão nesse 

trecho sob influência do atraso causado pela saturação da via e os semáforos seguintes. Nesse 

modelo, porém, isso não tem grande impacto no desempenho do corredor de ônibus, já que aqui 

uma interação entre os dois fluxos não é a causadora de atraso de viagem como é no outro 

trecho. A Figura 50 apresenta o fluxo de carros e ônibus no modelo vistos a partir de uma foto 

após a parada Fiandeiras. 
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Figura 50 – Fluxo de veículos na parada Fiandeiras no modelo de simulação. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

A limitação referente ao comportamento dos motoristas ao não escolher usar a 

faixa de ultrapassagem, entretanto, não causou grandes impactos no tempo de trajeto analisado. 

Isso se deve ao fato de que somente os tempos de ônibus que atendem a plataforma 1 foram 

analisados, já que em campo também só foram analisados ônibus dessa plataforma, que vem 

após a plataforma 2 no sentido do tráfego. Com o local da seção de início da contagem de tempo 

inserida na plataforma 1 de modo a pegar somente o tempo de retenção do ônibus ali, a 

velocidade média de 8,77 km/h obtida no modelo se mostrou próxima do valor de 9,34 km/h 

obtido na semana analisada em campo, apenas 6,10% menor. O Gráfico 25 mostra a 

comparação do valor da simulação com o valor de cada dia da semana obtido em campo.   
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Gráfico 25 – Comparação das velocidades médias obtidas em campo com a obtida por simulação do 

sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Ainda retomando os indicadores analisados na seção anterior desse trabalho, 

esse sub trecho se mostrou com 48% de coeficiente de retenção na parada. Isso quer dizer que 

durante seu tempo de trajeto entre as duas paradas, o ônibus passa em média 48% desse tempo 

retido na parada Afonso Braz, validando o alto tempo de retenção observado na simulação. Nos 

dias em que a velocidade no trecho foi maior, o tempo de retenção na parada foi menor, o que 

também é simulado no modelo a partir do desvio padrão inserido no tempo de permanência 

médio na parada Afonso Braz. 

Por fim, as simulações dos cenários propostos nesse sub trecho apresentaram 

impactos diferentes do outro modelo. No cenário em que os táxis foram retirados, ficou claro 

como a faixa de ultrapassagem ameniza a influência deles na velocidade dos ônibus. A 

velocidade do cenário aumentou apenas 2,02%, subindo de 8,77 km/h para 8,94 km/h. Por conta 

dos táxis conseguirem desviar dos ônibus desembarcando passageiros nas paradas, eles não 

impactam no tempo de trajeto dos veículos vindo atrás deles. Outro ponto observado nesse sub 

trecho foi que o volume horário de 68 táxis é 51% menor que os 138 no outro modelo. Em 

campo foi observado que a maioria dos táxis opta por transitar nas faixas dos demais veículos 
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ao invés do corredor de ônibus. Essa escolha parece ser motivada pela percepção dos motoristas 

de que a região da parada acaba sendo muito congestionada por conta do alto tempo de retenção 

e do alto volume de ônibus no corredor. Por isso, os táxis podem ter uma menor influência do 

que teriam se o desempenho do corredor fosse melhor, onde eles optariam por circular junto 

aos ônibus. O Gráfico 26 demonstra as velocidades médias obtidas a partir da simulação dos 

diferentes cenários. 

 

Gráfico 26 – Velocidade média dos ônibus nos cenários simulados, 

 

Fonte: os Autores (2017). 
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No cenário em que o volume de ônibus Padron foi convertido para articulados, 

o impacto também foi baixo, porém negativo nesse caso. A velocidade média diminuiu 7,70% 

indo dos 8,94 km/h para os 8,09 km/h. Mais uma vez, isso indica que uma simples reformulação 

da frota não melhora o desempenho do corredor, tendo que ser aliada a alguma outra ação que 

diminua de fato o volume de ônibus na via. Além disso, as paradas não conseguem comportar 

mais de um ônibus articulado em sequência, aumentando o tempo de trajeto dos ônibus que 

precisam aguardar para adentrar na região da plataforma. No modelo do software, os ônibus só 

iniciavam o desembarque quando adentravam essa região, porém isso não indica o que de fato 

ocorre no corredor. O fator humano, relacionado ao poder de julgamento do condutor de ônibus 

é o fator que pode limitar o software.  

Muitas vezes, um ônibus inicia o desembarque e embarque de passageiros 

mesmo estando atrás de outro e, assim, fora da região da plataforma. Isso muitas vezes leva a 

um tempo ainda maior de retenção por conta de situações em que o motorista precisa aguardar 

o deslocamento dos passageiros até o ônibus ou então parar uma segunda vez para atender os 

passageiros que aguardaram na plataforma. Esse tipo de resultado só poderia ser simulado se 

levado em conta o dinamismo da movimentação de pedestres na parada. No entanto, o volume 

de passageiros não foi alvo de estudo nesse trabalho e também não foi incluído na simulação. 

  



148 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O estudo de caso realizado nesse trabalho constatou importantes relações entre 

as velocidades médias no corredor, a densidade de semáforos e as características das paradas. 

Foi observado que, em sub trechos que o maior problema identificado se encontrava no tempo 

de trajeto entre duas paradas, existia uma alta densidade de semáforos. Isso confirma a 

importância dada por Lindau et al. (2013) à prioridade semafórica, que quase inexiste nos 

corredores fora dos Estados Unidos e Canadá. Essa relação não foi necessariamente observada 

quando, apesar de uma baixa densidade semafórica, o problema do sub trecho era um alto tempo 

de retenção nas paradas devido a excesso de ônibus ou demanda de passageiros. Porém, essa 

densidade se mostrou atrelada a algumas características de paradas que, em conjunto, levam a 

uma piora considerável na velocidade média. 

No trecho estudado do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro, apenas 

3 estações possuem plataformas de desembarque posicionadas à direita dos ônibus. Isso se 

mostrou relacionado com uma baixa velocidade média provavelmente causada pelo 

posicionamento intercalado de paradas dos dois sentidos, com exceção da parada Eucaliptos 

onde isso não ocorre. Na região das paradas Fiandeiras e Afonso Braz no sentido Bairro – 

Centro, por exemplo, uma faixa de ultrapassagem é adicionada enquanto no outro sentido o 

corredor permanece com apenas uma faixa para circulação dos ônibus. Com isso, elas não 

compartilham o canteiro central e obrigam a presença de mais semáforos que permitam o acesso 

de pedestres às paradas. 

A partir do coeficiente de retenção calculado, foi observado que o tempo gasto 

nas paradas ocupa uma boa porcentagem do tempo de viagem. O corredor Campo Limpo – 

Rebouças – Centro apresentou maiores valores para esse indicador. Em dois sub trechos no 

sentido Centro – Bairro, o tempo de retenção chegou a ser maior que o tempo de trajeto. Isso 

ocorreu justamente no corredor em que as paradas não possuem faixa de ultrapassagem, 

confirmando a criticidade desse aspecto apontada por Lara e Marx (2014). 

Uma importante característica de paradas também levantada na literatura por 

Lara e Marx (2014) e Silva (2015), a existência de pré-pagamento, ainda é ausente na maioria 

dos corredores da cidade. Esse sistema existe somente no Expresso Tiradentes desde sua 

inauguração em 2006 e em alguns terminais de ônibus isolados. Uma pesquisa levando em 

consideração o volume de passageiros atendidos em cada parada poderia mostrar a eficiência 

de adotar esse sistema em pontos com alta demanda nos corredores de ônibus de São Paulo. 
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Em um futuro trabalho, seria interessante cruzar os resultados obtidos aqui com 

a pesquisa de Origem e Destino realizada pelo Metrô de São Paulo a cada 10 anos. A última foi 

realizada em 2007 e provavelmente apresenta um cenário diferente do atual. Lopes e Moita 

(2013) e Paiva (2013) analisaram essa pesquisa do ponto de vista dos corredores de ônibus. No 

entanto, nos últimos 10 anos, houve a inauguração de novas estações de Metrô e a implantação 

de faixas exclusivas e corredores de ônibus que afetam a escolha de modal por parte dos 

passageiros. Em 2017, tal pesquisa está sendo realizada, porém seus resultados ainda não foram 

publicados. Apesar de o estudo de Lopes e Moita (2013) não ter identificado uma mudança na 

escolha do meio de transporte a partir de tais novidades, seria interessante uma atualização 

dessa análise em comparação com o desempenho dos corredores. 

Outro ponto levantado por Silva (2015) e confirmado no estudo de caso foi a 

relação entre distância entre as paradas e a velocidade média operacional. Quanto maior a 

distância, menor o impacto do tempo de aceleração e desaceleração e maior é a velocidade. 

Reforçando isso, os dois sub trechos selecionados para a simulação computacional 

corresponderam a duas das menores distâncias entre paradas analisadas.  

Após o estudo detalhado das características dos dois corredores escolhidos, a 

microssimulação de dois sub trechos com baixa velocidade validou pontos observados em 

campo.  O modelo do sub trecho Pedro Taques – Antônia de Queirós do corredor Campo Limpo 

– Rebouças – Centro evidenciou que o fator mais prejudicial para a velocidade média do trecho 

é o bloqueio do tráfego no corredor por veículos que trafegam nas demais faixas. Porém, o 

modelo se mostrou limitado para simular o acúmulo de veículos no trecho. Esse aspecto 

comprovou o observado por Chagas (2014) em seu estudo, que aponta o Vissim como uma boa 

ferramenta para uma demonstração visual e intuitiva de cálculos analíticos, sendo prejudicado 

para análises mais precisas por conta de suas limitações. 

Algumas limitações diferentes foram evidenciadas no modelo do sub trecho 

Afonso Braz – Fiandeiras do corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro. Em um cenário 

com corredor segregado dos demais veículos e presença de faixa de ultrapassagem, o 

comportamento de mudança de faixas dos motoristas se mostrou inadequado em alguns casos 

onde os ônibus já poderiam seguir viagem. Chagas (2014) também observou esse aspecto em 

seu trabalho realizando simulação de uma estação de BRT. Isso acabou impactando no tempo 

de entrada de ônibus no sistema, em que também foi adotado um padrão distribuindo o volume 

horário observado em campo.  

Apesar disso, foi comprovado que o principal fator que diminui a velocidade 

média desse sub trecho é o tempo de retenção dos ônibus nas paradas, que com duas plataformas 
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e um alto volume horário de ônibus, causa atrasos. Adicionalmente, o tempo de retenção 

considerado poderia representar valores mais reais se o número de passageiros tivesse sido 

estudado nesse trabalho. Com um comportamento mais dinâmico de pedestres no embarque e 

desembarque, o tempo de parada seguiria um padrão menos rígido do que o seguido a partir de 

uma média de tempo com desvio padrão. Um estudo de microssimulação atrelado a uma 

pesquisa de origem e destino de usuários de transporte público da cidade de São Paulo seria 

bem visto para suprir essa deficiência. 

No sub trecho na Rua da Consolação, a simulação do cenário proposto sem táxis 

no corredor comprovou o observado pelo relatório da SMT (2013). Em uma microssimulação 

utilizando o Vissim, mesmo software aqui empregado, a CET, empresa vinculada à PMSP e 

integrante da SMT, identificou uma melhora de 25% na velocidade média do sentido Bairro – 

Centro. Apesar de considerar outro sub trecho, o presente trabalho identificou uma melhora de 

14% na velocidade média do mesmo sentido. Por outro lado, a faixa de ultrapassagem nas 

paradas de ônibus se mostrou eficaz para aliviar o impacto dos táxis, ponto não analisado pelas 

simulações da SMT (2013). No sub trecho Afonso Braz – Fiandeiras, sentido Centro – Bairro, 

onde tal faixa está presente, o ganho identificado na velocidade média foi de apenas 2%. Futuros 

trabalhos poderiam estudar mudanças na infraestrutura de corredores sem faixa de 

ultrapassagem, de modo a amenizar o impacto dos táxis no desempenho dinâmico de ônibus. 

Dessa maneira, a discussão em torno da proibição ou não desses veículos nos corredores poderia 

ser resolvida garantindo um bom nível de serviço para ambos os modais.  

No cenário em que os ônibus Padron foram transformados em articulados, as 

velocidades médias dos dois corredores diminuíram. Isso se deve à inadequação da 

infraestrutura das paradas de corredores em São Paulo, que não comportam muitos ônibus de 

maior dimensão. Chagas (2014) apontou um ganho de 8% no tempo médio de trajeto aplicando 

um raciocínio parecido em Belo Horizonte. Ferreira et al. (2016) sugere na conclusão de seu 

trabalho um ponto que, possivelmente atrelada a essa reconfiguração de frota, impacte a 

velocidade de forma positiva. Esse ponto seria a adoção de um sistema de linhas troncais com 

a retirada daquelas que se sobrepõe nos corredores da cidade, indicando um cenário que poderia 

ser estudado. 
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APÊNDICE A – MODELO DE FORMULÁRIO UTILIZADO PARA CONTAGEM DE 

TEMPO 

 

A Figura 51 ilustra um modelo de formulário que foi elaborado para a coleta dos 

tempos de retenção nas paradas e tempos de trajeto no corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro. É feito o registro apenas dos tempos acumulados, em minutos e segundos, enquanto a 

planilha calcula o tempo acumulado em segundos e, em seguida, desacumula esses valores. 

O mesmo tipo de formulário é aplicado para o corredor Santo Amaro – Nove de 

Julho – Centro, alterando-se as paradas. 

 

Figura 51 – Modelo de formulário de coleta dos tempos do corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

  

Data Tipo de ônibus

Nº de Catracas

Início Capacidade em pé

Termino Capacidade sentados

t desacumulado

tempo min seg Total em segundos segundos

Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida 0 0

Oscar Freire Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida 0 0

Chegada 0 0

Partida - - Σ 0

t acumulado

Parada

Pedro Taques

Antônia de Queirós

Caio Prado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clínicas

Paulista

Eldorado

Faria Lima

Capitão Antônio 

Rosa

Brasil

Horário de Coleta
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APÊNDICE B – FORMULÁRIOS UTILIZADOS PARA CONTAGEM DE VOLUMES 

DE VEÍCULOS 
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Formulário para Contagem de Volume 

 

 

 

 

Anotações: 

 

  

Rua N/S: Rua da Consolação Data:  

Rua L/O: Rua Sergipe Hora:  a  

Observadores: Fabio e Fabrício Método:    
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 Formulário para Contagem de Volume 

 

 

 

Anotações: 

  

Rua N/S: Rua da Consolação Data:  

Rua L/O: 

Rua D. Antônia de 

Queirós Hora: 
 

a 
 

Observadores: Fabio e Fabrício Método:    
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Formulário para Contagem de Volume 

 

 

 

 

Anotações: 

  

Rua N/S: Av. Santo Amaro Data:  

Rua L/O: Av. Hélio Pellegrino Hora:  a  

Observadores: Fabio e Fabrício Método:    
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APÊNDICE C – RESULTADOS OBTIDOS NO VISSIM 

 

Este apêndice apresenta as telas de resultados que foram geradas pelo software 

Vissim a partir de cada simulação. Esses resultados foram obtidos a partir da ferramenta Vehicle 

Travel Times. Ela apresenta o tempo médio de viagem em segundos entre as seções inseridas 

no modelo. Esses tempos são mostrados para todos os veículos e também separados por 

categoria. A seguir, uma descrição das colunas apresentadas: 

• Count: número da seção analisada. Aqui o valor será sempre 1, pois foi 

inserida apenas uma seção de início e uma de fim em cada modelo. 

• SimRun: número de simulações realizadas. Aqui o valor será sempre 1, pois 

todos os resultados foram obtidos a partir de uma única simulação de cada 

cenário. 

• TimeInt: período de tempo simulado em segundos. Aqui o valor será sempre 

0-3600 indicando que a simulação foi de 0 a 3.600 segundos. 

• VehicleTravelTimeMeasurement: nome definido pelo usuário para essa 

medição de tempo de trajeto. 

• Vehs(All): número de veículos de todas as classes que passaram pelas seções 

de início e fim. 

• Vehs(30): número de veículos da classe 30 (ônibus Padron) que passaram 

pelas seções de início e fim. No modelo Afonso Braz – Fiandeiras, a classe 

30 correspondeu apenas a ônibus Padron que operam na plataforma 17. 

• Vehs(80): número de veículos da classe 80 (ônibus articulados) que passaram 

pelas seções de início e fim8. 

• TravTm(All): média de tempo de viagem entre as seções de início e fim de 

todas as classes de veículos, em segundos. 

• TravTm(30): média de tempo de viagem entre as seções de início e fim de 

veículos da classe 30 (ônibus Padron), em segundos7. 

• TravTm(80): média de tempo de viagem entre as seções de início e fim de 

veículos da classe 80 (ônibus articulados), em segundos8. 

                                                 
7 No modelo Afonso Braz – Fiandeiras, a classe 30 correspondeu apenas a ônibus Padron programados para 

atender a plataforma 1. 

 
8 No modelo Afonso Braz – Fiandeiras, a classe 80 correspondeu apenas a ônibus articulados programados para 

atender a plataforma 1. 
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• DistTrav(All): distância percorrida entre as seções de início e fim por todas 

as classes de veículos, em metros. 

• DistTrav(30): distância percorrida entre as seções de início e fim por veículos 

da classe 30 (ônibus Padron), em metros7. 

• DistTrav(80): distância percorrida entre as seções de início e fim por veículos 

da classe 30 (ônibus articulados), em metros8. 

Os resultados de velocidade média apresentados na seção 6 vieram a partir da 

média ponderada dos tempos de trajeto, de acordo com a quantidade de ônibus de cada classe 

que passaram pelas seções. As Figuras 52, 53 e 54 apresentam esses dados para o modelo Pedro 

Taques – Antônia de Queirós. 

 

Figura 52 – Tela de resultados da simulação do cenário original no sub trecho Pedro Taques – Antônia 

de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 53 – Tela de resultados da simulação do cenário sem táxis no sub trecho Pedro Taques – 

Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 54 – Tela de resultados da simulação do cenário só articulados no sub trecho Pedro Taques – 

Antônia de Queirós. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

As Figuras 55, 56 e 57 apresentam esses dados para o modelo Afonso Braz – 

Fiandeiras. 
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Figura 55 – Tela de resultados da simulação do cenário original no sub trecho Afonso Braz - 

Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

Figura 56 – Tela de resultados da simulação do cenário sem táxis no sub trecho Afonso Braz – 

Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

Figura 57 – Tela de resultados da simulação do cenário só articulados no sub trecho Afonso Braz – 

Fiandeiras. 

 

Fonte: os Autores (2017). 

 

 


