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RESUMO 

Um dos problemas mais marcantes na vida das cidades modernas é a quetão dos congestionamentos de 

tráfego. Será aí que surge a necessidade de inverter a tendência do uso massivo do muito competitivo 

transporte automóvel (face à incapacidade das infraestruturas rodoviárias existentes daí decorrente), e 

apostar no reforço da utilização do Transporte Público Rodoviário, através da implementação de 

medidas de prioridade com vista à melhoria das suas condições de circulação. 

Nesse sentido, os Corredores Bus desempenham um importante papel na rede geral de circulação de 

trânsito e sobre eles este trabalho dedica especial atenção para os poder caraterizar, depois de se apre-

sentar as vantagens da utilização do Transporte Público que é quem beneficia com a sua implantação. 

Considera-se que os Corredores Bus conjugados com medidas aplicadas nos sinais luminosos (TSP) e 

nas paragens, e apoiados com medidas ITS, proporcionam nomeadamente, melhores tempos de via-

gem, melhoria da fiabilidade do serviço e promoção do Transporte Público, podendo registar-se efei-

tos secunários no restante tráfego, mas que poderão ser superados pelas vantagens na circulação de 

tráfego em termos globais. Desde que começaram a ser implementados, registaram uma grande evolu-

ção que sobretudo nas grandes cidades de também grandes densidades populacionais, em países 

desenvolvidos e menos desenvolvidos culminou em sistemas BRT que proporcionam mobilidade de 

qualidade, em grande escala e a preços mais reduzidos do que em outros sistemas como os ferroviários 

tradicionais. 

O projeto de implementação de um sistema de transportes terá que ser feito a pensar nos utilizadores 

para que seja elevada a probabilidade de ser bem-sucedido (BRT-Planning Guide, 2007). Nessa medi-

da, entendeu-se desenvolver um estudo que posesse em destaque a perspetiva do utilizador quanto à 

Qualidade de Serviço do Transporte Público proporcionada por um Corredor Bus. 

Os objetivos deste estudo incidiram na avaliação dos impactos dos Corredores Bus na satisfação com a 

Qualidade de Serviço e na procura do Trasporte Público, pelo que se desenvolveu um estudo de satis-

fação dos seus utilizadores em Corredor Bus. Na metodologia seguida, foi feita uma pesquisa de satis-

fação através da realização de inquéritos aos utilizadores de Transporte Público no Corredor Bus da 

Avenida de Fernão de Magalhães, Porto, que permitiu evidenciar esses impactos. Assim, segundo os 

resultados conformes com a perceção do utilizadores, de uma forma geral confirmou-se haver fortes 

indícios de uma melhoria na Qualidade de Serviço, tendo-se notado o facto de 33% dos inquiridos 

serem novos utilizadores do período pós-implantação embora, não declarem esse facto se dever a essa 

melhoria decorrente da implantação do corredor. Daí, se ter concluido que o Corredor Bus estudado 

terá proporcionado significativas melhorias na Qualidade de Serviço, e a isso poderá estar associado 

em alguma medida, o surgimento de novos utilizadores.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Corredores Bus, Transporte Publico, Medidas de Prioridade, Tráfego, Satisfação 

com Qualidade de Serviço. 
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ABSTRACT  

One of the biggest problems in the life of modern cities is the issue of traffic jam. That explains the 

need to revert the massive use of the highly competitive car transportation (due to incapacity of exist-

ing road infrastructures) and focus in reinforcing the use of public road transportation, through the 

implementation of priority measures with the objective of improving traffic conditions.  

In this sense, the Bus Lane plays an important role in the general network of traffic circulation, and 

this work pretend give them a special attention in order to characterize them, after presenting the ad-

vantages of using public transport, which are those who benefit from their implementation. It is con-

sidered that Bus Lanes combined with measures applied to traffic lights (TSP) and bus stops, and sup-

ported by ITS measures, provide, in particular, short travel times, improve service reliability and pro-

motion of Public Transport, it is possible to note secondary impacts in remaining traffic, but can be 

overcome by the advantages in traffic circulation in global terms. Since they began to be implemented, 

a great improvement was noticed, especially in large cities with also large population densities, in 

developed and less developed countries, culminated in BRT Systems that provide quality mobility, on 

a large scale at lower prices than in other systems such as traditional rail.  

The implementation project of a transport system will have to be done with users in mind so that the 

probability of being successful is high (BRT-Planning Guide, 2007). To that, it was decided to develop 

a study that would highlight the user perspective on quality of public transport service provided by a 

Bus Lane. 

The objectives of this study focused on the assessment of impacts of Bus Lanes on satisfaction with 

the quality of services and on demand for public transport, for which a study was carried out on satis-

faction of its users. In the methodology followed, satisfaction research was carried out through inquiry 

to users of public transport in Bus Lane of Avenida de Fernão de Magalhães, Porto, that allowed pos-

sible to highlight these impacts. Thus, in according to the results in accordance with user's perceptions, 

in a general way was confirmed that there were strong indications of an improvement in quality of 

service, noting the fact that 33% of the respondents were new users in the post-implementation period, 

although, do not declare this to be due to this improvement resulting from the implementation of this 

corridor. Hence, it was concluded that the Bus Lane studied will have provided significant improve-

ments in the quality of service, and this may be associated to some extent with the emergence of new 

users. 

  

KEYWORDS: Bus Lanes, Public Transport, Priority Measures, Traffic, Satisfaction with Quality of 

Service. 
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INTRODUÇÃO  

 
1.1- ENQUADRAMENTO GERAL 

Sobretudo a partir do início da segunda metade do século passado e mais ou menos por toda a parte, 

tem-se vindo a verificar uma melhoria das condições económicas das populações. Essa evolução refle-

tiu-se num aumento da taxa de motorização e consequentemente no panorama de circulação de trans-

portes que se traduziu num aumento dos fluxos de tráfego. Estavamos perante o fenómeno de progres-

siva massificação do uso do automóvel. Para compreender este fenómeno importa considerar alguns 

aspetos (de acordo com Schmidt et al (2004)), que se relacionam diretamente com ele: 

 A Proliferação do automóvel também se explica por via da relação direta entre circulação dos 

transportes e crescimento urbano. Desde o pós-guerra que, nas metrópoles dos países indus-

trializados, a este crescimento tem correspondido uma tendência comum ‒ concentração das 

atividades económicas no centro da cidade, sobretudo terciárias. Aliada à terciarização dos 

centros das cidades surge o deslocamento da função residencial para a periferia. 

 Com o crescimento económico, assiste-se à expansão das atividades terciárias que conduz à 

criação de manchas complexas de concentração populacional com enormes exigências em 

termos de trânsito pendular quotidiano, dado o sucessivo afastamento das zonas residênciais. 

 Uma vez que a vida das pessoas se desenvolve entre dois pólos, residência e trabalho, são 

gerados movimentos pendulares ao ponto de se originarem congestionamentos das vias de cir-

culação. Estes padrões de mobilidade são o resultado do desordenamento do espaço urbano. 

 Por outro lado, e por via do aumento do poder de compra, assiste-se a novas necessidades de 

deslocações em meio urbano relacionadas com a afluência, sobretudo, a serviços comerciais. 

Movimentos que ganharam peso em relação aos dominantes (pendulares), casa/trabalho e 

casa/escola. 
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 Como não é possível alterar os padrões de mobilidade, pelo menos no imediato, resta intervir 

de forma a que os problemas de mobilidade sejam resolvidos.  

O aumento indescriminado do uso do automóvel chega a ser tal que os fluxos que se estabelecem 

ultrapassam a capacidade de escoamento das vias infraestruturais existentes dando origem aos conges-

tionamentos, ao mesmo tempo que se exerce uma forte pressão sobre as infraestruturas existentes 

(PGMOB, 2003). 

O problema das vias congestionadas suscita normalmente dois tipos de resposta por parte das entida-

des públicas reponsáveis. A primeira consiste na realização de obras de modo retificar vias existentes 

ou criar novas vias (o que nem sempre é posivel por limitações de espaço, e mesmo que o fosse poderá 

revelar-se contraproducente), com o objetivo de obter maior capacidade de escoamento. Sendo que 

esta solução poderá resolver o problema apenas a curto-médio prazo, uma vez que a utilização do 

Transporte Individual é promovida e mais cedo ou mais tarde essas vias acabam por ficar igualmente 

congestionadas. 

A primeira resposta, nalguns casos é impraticável e na maior parte dos casos revela-se ineficáz, optan-

do-se frequentemente por uma segunda via de promoção ao Transporte Público (pelas vantagens, em 

termos de ocupação de espaço, em termos económicos, de saúde pública, ambientais, desempenho 

energético, segurança, e contribui para a inclusão social (van Oort et al, 2017)), implementando medi-

das que o favoreçam em relação ao Transporte individual. Nesse quadro, a implementação de Corredo-

res Bus é considerada uma medida eficaz no combate aos problemas de mobilidade urbana atuais. 

 

1.2- OBJETIVOS 

Feito o enquadramento do problema que os Corredores Bus pretendem resolver quer-se agora estudá-

los, quer seja em termos teóricos com os conhecimentos existentes por meio de pesquisa bibliográfica, 

quer seja a nível prático no caso de estudo. A todo o trabalho de pesquisa se associa o mesmo desíg-

nio, o de desenvolver conhecimentos nessa área. 

Na revisão da literatura procurou-se conhecer que tipo de papel desempenham os Corredores Bus nas 

cidades, quer seja em que medida a implementação de um Corredor Bus em determinada artéria per-

mite resolver o problema presente de circulação de trânsito nessa artéria e zona envolvente (identifi-

cando os parâmetros ou items que saiem beneficiados no serviço de TP), quer seja de forma indireta 

responder às peocupações de sustentabilidade ambiental através da promoção do TP. E também sobre 

a avaliação dos impactos que poderão existir na satisfação dos utilizadores. 

Assim, é determinante responder à pergunta se a implantação de Corredores Bus nas cidades poderá 

ser uma experiência bem-sucedida na prespetiva do utilizador de TP. Neste estudo, procurou-se dar 

resposta em relação a alguns dos propósitos que poderão ser estabelecidos, de corresponder aos 

anseios dos utilizadores. Por isso, este trabalho tem como principal objetivo avaliar os impactos da 

implementação de um Corredor Bus na satisfação com a Qualidade de Serviço (identificando os parâ-

metros mais bem-sucedidos) e na procura de TP. Na metodologia de caso de estudo foi feito um estu-

do de satisfação dos utilizadores de TP em Corredor Bus. Desenvolveu-se, portanto, uma pesquisa de 

satisfação através da realização de inquéritos aos utilizadore de Transporte Público em Corredor Bus 
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numa artéria da cidade do Porto, mais concretamente na Avenida de Fernão de Magalhães, a fim de 

avaliar os items referidos.  

 

1.3- ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos. O capítulo 1 corresponde à Introdução, os capítulos 2,3 e 4 

correspondem ao desenvolvimento do trabalho propriamente dito e o capítulo 5 ocupa-se das Conclu-

sões. 

No capítulo 1, que corresponde à Introdução, é feito o enquadramento do problema estudado, focando 

também os objetivos do trabalho e como ele foi estruturado de que se ocupa o presente. 

O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura: faz-se referência ao TP, às medidas de prioridade ao TP 

e especificamente sobre Corredores Bus se aborda a sua caraterização, medidas quer sejam conjugadas 

ou de apoio, implementação, alguns casos práticos e finalmente a avaliação da satisfação dos utentes 

de TP. No capítulo 3 apresenta-se a metodologia ou método de pesquisa (caso de estudo), que se 

baseou na realização de inquéritos em entrevistas desenvolvidas no local do caso de estudo. Quanto ao 

capítulo 4, dedica-se à apresentação, análise e discussão dos resultados obtidos nos inquéritos. 

Por último, no capítulo 5 que corresponde às conclusões, são apresentadas essas mesmas conclusões, 

que foram alcançadas com a realização deste trabalho. 
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2 

OS CORREDORES BUS NAS    

CIDADES 

 

 

2.1- INTRODUÇÃO 

Face á excessiva utilização do automóvel como meio de transporte no interior das cidades com as 

principais vias congestionadas, tornou-se imperioso a tomada de medidas por parte das entidades res-

ponsáveis, no sentido de adoptar estratégias que proporcionem o reforço da utilização do Transporte 

Público e redução da circulação do Transporte Particular. Na impossibilidade de resolver o problema 

por meio da construção de novas infraestruturas rodoviárias ou requalificação das existentes, tem-se 

vindo a optar por dotar o Transporte Público de melhores condições de circulação. Pretende-se assim, 

que o Transporte Público complemente verdadeiramente o Transporte Individual e em muitos casos o 

possa substituir. 

Para tornar possível o objetivo atrás referido é necessário uma mudança de comportamento só possivel 

com uns Transportes Públicos atrativos. O que só se consegue tornando-os mais eficazes, e logo, sen-

do vantajoso a sua utilização. Campanhas de promoção à sua imagem não devem ser descoradas, uma 

vez que ela nem sempre foi muito positiva junto das massas populares. 

Á partida os autocarros garantem uma economia de espaço que o automóvel particular não permite, 

sendo que são afetados de igual forma pelos problemas de tráfego. Assim se justifica a criação de vias 

(Corredores Bus) exclusivamente dedicadas à circulação dos veículos de Transporte Público. O nível 

do serviço público de transportes rodoviários poderá deste modo registar uma significativa melhoria. 
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Na Resposta Portuguesa ao Livro Verde (Comissão das Comunidades Europeias) – Para uma nova 

cultura de mobilidade urbana (IMTT, 2008), sobre a questão de se deve incentivar a criação de faixas 

exclusivas para os transportes públicos é dito o seguinte: “ … A introdução de faixas exclusivas justi-

fica-se essencialmente em áreas com grande volume de tráfego, nomeadamente nos principais eixos 

de penetração nas grandes cidades e nas vias de hierarquia superior das cidades. …” 

 

2.2- TRANSPORTE PÚBLICO  

2.2.1- INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo a utilização do Transporte Público como meio de efetuar as deslocações foi lar-

gamente desvalorizado por determinadas camadas da população e preterido ao Transporte Particular. 

A este, pelas suas características (especialmente o conforto), se atribuía o papel de resolver todas as 

questões de mobilidade do dia-à-dia. 

Por outro lado, os dados dos censos sobre movimentos pendulares entre 1991 e 2001 obtidos para a 

AML e AMP, indicam-nos uma diminuição da procura do Transporte Público e um reforço da utiliza-

ção do Transporte Paricular (INE, 2003), confirmando que a realidade é mais complexa do que aquilo 

que se possa pensar à primeira vista. Atualmente pretende-se inverter esta tendência no sentido de uma 

maior procura e utilização do Transporte Público, de modo a fazer parte integrante da vida das pes-

soas. Para isso há que contar com a contribuição de fatores relacionados com o facto de haver uma 

melhor promoção deste meio de transporte, bem como um aumento da qualidade da sua oferta. A estes 

fatores poderão acrescentar-se outros resultantes da maior acuidade para as questões ambientais e de 

uma crescente preocupação com a saúde pública. 

Além disso, os Transportes Públicos apresentam vantagens que justificam a aposta que neles é feita. 

Desde logo, em termos de ocupação de espaço, em termos económicos, de saúde pública e ambientais. 

E ainda de referir que o Autocarro consegue melhor desempenho energético e em relação à segurança 

apresente níveis superiores. Por último, o TP contribui para a inclusão social (vantagens do TP de 

acordo com van Oort et al (2017)). Na secção seguinte faz-se a sua descrição mais detalhada. 

 

2.2.2- VANTAGENS DO TP 

Em termos de espaço urbano, o Autocarro apenas requer cerca de 8% (decorre da nálise do gráfico da 

Fig. 1, um valor dessa ordem de grandeza) de ocupação da infrestrutura rodoviária, por passageiro, 

quando comparado com o veículo ligeiro (Fig.1). Por isso o espaço necessário para a circulação do 

mesmo número de pessoas é no caso do Transporte Público muito mais reduzido (Fig.2), para não 

falar da qualidade do movimento que se constata ser superior.  

Relativamente aos aspetos económicos, os impactos do Transporte Público podem traduzir-se pela 

criação de condições de mobilidade, em propiciar e contribuir para as condições de fluxos de pessoas, 

necessárias a uma melhoria da competitividade na zona onde operam atraindo pessoas e empresas (van 

Oort et al, 2017). Uma população bem servida de Transportes Públicos apresenta condições que 

podem originar investimentos ou outros incentivos económicos e pode representar um atributo impor-
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tante para a criação de situações urbanas com efeitos económicos positivos, mas em combinação com 

outras intervenções como por exemplo medidas políticas de apoio (van Oort et al, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos ambientais o Transporte Público ajuda a preservar o meio ambiente. É considerado amigo 

do ambiente e essencial para manter nas cidades áreas urbanas verdes e habitáveis. A opção pelo 

Transporte Público constitui um alicerce do transporte sustentável pela sua eficiência em questões 

relacionadas com consumo de energia (consome menos) e em emissões (reduz emissões) de gases 

poluentes prejudiciais para a saúde ou causadores do efeito de estufa. Além disso, porque consomem 

menos combustível também poluem menos – isto evidentemente em termos de valores percapita (van 

Oort et al, 2017).  

A análise de impacto ambiental, incide em quatro principais poluentes relativos às emissões dos dife-

rentes modos de transporte. Os compostos orgânicos voláteis (VOCs) e os óxidos de azoto (NOx) 

podem levar a iritações dos olhos e do sistema respiratório, agravar as condições respiratórias e afetar 

Fig. 1- Imagem de gráfico que representa o espaço ocupado pelos diferentes modos de 
transporte (Banister and Button, 1993) 

Fig. 2- Imagem que evidencia a diferença do espaço ocupado por 
autocarro e automóvel para transportar o mesmo número de pes-

soas (SDPlanet, 2020) 
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os pulmões. O monóxido de carbono (CO) afeta a capacidade de transferência de oxigénio no orga-

nismo e o dióxido de carbono (CO2) é o principal gás poluente causador do efeito de estufa (Shapiro et 

al, 2002). 

De salientar que os valores das emissões poluentes do autocarro são cerca de 9% para compostos 

orgãnicos voláteis, 5% para monóxido de carbono, 63% para óxidos de azoto e 43% para dióxido de 

carbono, dos valores obtidos para o automóvel (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Emissões poluentes para autocarro e automóvel (gr/passageiro.milha), de acordo com Shapiro 
et al (1999) 

Modo de transporte                  VOCs            CO               NOx                   CO2 

          Automóvel                              1,25              12,91               0,94                    276,99 

          Autocarro                               0,115              0,58               0,595                  119,34 

 Autocarro/Automóvel                      9%               5%               63%                  43% 

Nota: os valores apresentados na tabela foram obtidos considerando taxas médias de ocupação de 1,5 passageiros 

para o automóvel e 20 passageiros para o autocarro. 

 

Em termos energéticos constata-se que o autocarro apresenta um nível superior de eficiência energéti-

ca. Segundo Litman (2021), um autocarro com 7 passageiros é cerca de 2 vezes mais eficiente em 

termos energéticos do que um automóvel médio, e com 50 passageiros já é cerca de 10 vezes mais 

eficiente. 

No que diz respeito à segurança e relacionado com acidentes alguns estudos apontam para uma taxa 

de mortalidade de passageiros no Transporte Público de 10% da taxa de mortalidade de ocupantes de 

veículos ligeiros. Com o aumento da taxa de ocupação do veículo de Transporte Público, os custos 

médios com acidentes de viação tendem a diminuir (APTA, TRB, 2002). 

Relativamente a impactos sociais podem ser propiciadas condições que contribuam para a coesão 

social e para a inclusão social. A coesão da comunidade tem a ver com a qualidade das interações 

entre os seus moradores. E é considerado em geral que essa coesão é um atributo desejável para a 

comunidade, proporcionando o aumento do sentimento de segurança e proteção em um bairro e aju-

dando os vizinhos a cooperar e a protegerem-se uns aos outros. Essa coesão social pode ser despoleta-

da pela circunstância de haver a partilha do mesmo meio de transporte, o Transporte Público (Litman, 

2021). 

O Transporte Público é também fator de inclusão social. A faixa da população idosa tem vindo a 

aumentar e prevê-se que continue a aumentar. O Transporte Público é muito usado pelos idosos, mui-

tas vezes como o único meio de acesso a serviços vitais. As necessidades de transporte de uma popu-

lação em envelhecimento não podem ser esquecidas porque é também uma questão de índole social 

(Wilkie, 2010). 
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2.2.3- INCREMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO 

Pelos atributos enumerados e que se lhe reconhecem, o Transporte Público apresenta-se como a alter-

nativa para uma mobilidade sustentável e assim sobre ele recair a opção de viagem dos utentes de 

transporte, face ao automóvel (conforto, flexibilidade, liberdade, simbolo de poder e status) sobre o 

qual incidem as atenções no sentido de reduzir o seu número nas vias de circulação pelos problemas 

de congestionamento e poluição atmosférica que provoca. Os benefícios do Transporte Público justifi-

cam todas as medidas que possam ser postas em prática com vista ao seu apoio e pela criação de 

melhores condições de operacionalidade. Os Transportes públicos por si só e pelas medidas que se 

pretendam dotar em seu favor (melhoria da qualidade de serviço é decisiva) encerram fatores (já des-

critos e por regra não considerados) decisivos na tomada de decisão dos utilizadores, no sentido de 

optarem por modos alternativos de transporte concretizando a transferência modal do Transporte Indi-

vidual para o Transporte Público. 

No entanto, verifica-se que no processo de tomada de decisão pelo modo de viagem, as emoções 

(razões complexas relacionadas com a perceção da qualidade de serviço e com fatores psicológicos 

que determinam atitudes e comportamentos sujeitos a elevado número de variáveis) desempenham um 

papel tão importante quanto a racionalidade e são de dificil avaliação (Beirão e Sarsfield Cabral, 

2007). Por exemplo a qualidade de seviço objetiva de determinada linha de transportes pode ser perce-

cionada por diferentes utilizadores de forma diferenciada. Por outro lado, a introdução de medidas 

válidas para acrescentar qualidade de serviço é uma tarefa complexa por lidar com perceções e atitu-

des. 

Pelo que incrementar a utilização do Transporte Público é um objetivo de dificuldade elevada de se 

conseguir, devido a não ser possivel identificar e compreender muitas das razões que estão por tráz da 

decisão das pessoas em optar por determinado modo de transporte. Apesar de tudo, deve ser prosse-

guido o caminho de implementação de medidas de apoio ao TP, e de preferência acompanhadas de 

campanhas de sensibilização (realçando as vantagens do TP) e campanhas de promoção e imagem, 

uma vez que as pessoas nem sempre tiveram uma ideia muito positiva dos TP. Só assim se poderá 

resolver também problemas imediatos de circulação, com a redução de veículos automóveis e transfe-

rência dos seus ocupantes para o modo TP (van Oort et al, 2017).   

 

2.3- MEDIDAS DE PRIORIDADE AO TRANSPORTE PÚBLICO 

Existem diferentes tipos de medidas de prioridade Bus que podem ser implementadas em vias urbanas 

e que foram especialmente desenvolvidas por forma a permitirem melhorar as condições de operação 

do Transporte Público. A melhoria dessas condições poderá assim ser técnicamente viável, podendo 

deste modo obter-se benefícios em termos de, por exemplo, custos de utilização e tempos de viagem, e 

em consequência potenciar a utilização do Transporte Público. 

Estas medidas podem ser divididas nas que são aplicadas num determinado segmento da rodovia e nas 

que são de localização específica (por exemplo cruzamentos). Apresentam-se de seguida algumas des-

sas medidas (Transit Capacity and Quality of Service Manual 3rd edition,TRB, 2013): 

 Corredores Bus exclusivos: consiste num corredor de utilização exclusiva para o Transporte 

Público obtido a partir da faixa rodoviária do tráfego geral existente ou alargando-a. Normal-
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mente a circulação nessa via é permitida apenas a autocarros, veículos em emergência e taxis, 

e eventualmente a outros a definir em termos regulamentares. 

 Corredores Bus exclusivos em auto-estradas: consiste igualmente num corredor de utiliza-

ção exclusiva, mas que é implementado em auto-estradas ou vias rápidas. 

 Utilização de sinalização para conceder prioridade: sobretudo nas interseções com sinais 

luminosos, os quais concedem prioridade relativamente a outras vias ou vias secundárias. Essa 

prioridade também pode ser proporcionada por sinais de perda de prioridade como é o caso do 

sinal de paragem obrigatória-STOP. Este tipo de prioridade pode ser aplicado em vias sem 

Corredores Bus ou combinada com eles. 

 Tratamentos de prioridade específicos de um local: como por exemplo prioridade semafó-

rica em interseções, localização de paragens, ilhas de embarque de passageiros, escapatórias a 

filas de espera, limitação ao estacionamento, vias de contra-sentido e etc. 

 

Às medidas de prioridade de TP referidas anteriormente podem ser acrescentadas outras. Todas elas, 

no caso de serem implementadas, apresentam carateristicas com vantagens e desvantagens, que permi-

tirão avaliar da sua aplicabilidade em cada situação prática. As vantagens e desvantagens dessas medi-

das de acordo com Highway Capacity Manual (TRB, 2000) são as descritas a seguir na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Medidas de prioridade ao Transporte Público (HCM, 2000) 

        MEDIDAS                       VANTAGENS                              DESVANTAGENS 

 
Corredores Bus 

exclusivos 

 

- Aumenta a velocidade 
reduzindo fontes de atraso 
- Melhora a fiabilidade 
- Amplia a visibilidade das   vantagens 
da medida 

 

- Redução da capacidade por 
eliminação de vias de circulação 
ou estacionamento 

 

 
Prioridade ao TP 
nas interseções    
com sinalização 

 

- Reduz atrasos 
- melhora fiabilidade 

 

- Risco de afetar o esquema de    sinali-
zação 
- Risco de diminuir a capcidade da inter-
seção se ela atingir o limite da sua capa-
cidade 
- As ruas tranversais podem sofrer atra-
sos superiores à economia de tempo nas 
vias prorizadas 

 

Corredores de 
aproximação 

 

- Reduz atrasos nos semáforos 
- Os autocarros podem furtar-se ao 
tráfego parado 

- O corredor Bus terá de ser mais longo 
do que a fila de espera do tráfego 
- Necessária sinalização de trãnsito espe-
cial 
- Reduz o tempo verde disponível para o 
outro tráfego na interseção 
- Os condutores dos autocarros teram de 
estar avisados para eventuais períodos 
curtos de tempo verde disponíveis 
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Localização de 
paragens em 

extensão da calça-
da 

 

- Elimina o atraso da reentrada 
- Aumenta o conforto de condução 
uma vez que evita o movimento de 
entrada e saída das paragens 
- Aumenta o estacionamento na rua 
por via da disponibilização de espaço 
de manobra já não necessário 
- Mais espaço para manobras de 
paragem 
- Reduz distãncia de atravessamento 
dos peões 

 

- Requer pelo menos duas faixas de 
rodagem na direção da viagem do auto-
carro para evitar o bloqueio de tráfego 
enquanto os passageiros entram e saiem 
do autocarro 
- As ciclovias requerem consideração 
especial 

«Ilhas de embar-
que» 

 

- Aumenta a velocidade de circulação 
por permitirem o uso das vias da 
esquerda aos autocarros 

 

- Requer pelo menos duas vias de circu-
lação no sentido Bus com velocidades 
significativamente diferentes 
- Usa mais direito de passagem do que 
outras medidas 
- Segurança de peões devem ser cuida-
dosamente analisadas 

 

Restrições de esta-
cionamento 

 

- Aumenta a velocidade de circulação 
dos autocarros devido à ausência na 
via de manobras de estacionamento 

 

- Pode causar inconvenientes quer para 
residentes quer para comércio 
- Requer avaliação do cumprimento pelas 
autoridades 

 
Recolocação das 

paragens Bus 

 

- Usa sinalização existente 

 
- Pode aumentar os percursos pedonais 
dos passageiros 

 

Isenção de restri-
ção de viragem 

 

- Aumenta a velocidade dos autocar-
ros eliminando a necessidade de des-
vios para evitar restrições de viragem 

 

  - Pode diminuir a capacidade da interse-
ção 
- Segurança terá de ser cuidadosamente 
analisada 

 

2.4- CORREDORES BUS 

Corredores Bus são portanto vias exclusivas inteiramente dedicadas à circulação do Transporte Públi-

co com exceção de veículos de emergência e taxis (embora em algumas circunstâncias outros veículos 

poderão ser admitidos). Normalmente permitem movimentos de conversão à direita e à esquerda e de 

entrada e saída de garagens. Eles são uma forma comum de tratamento prioritário, embora ela apareça 

normalmente conjugada com outras medidas de prioridade Bus como sejam por exemplo as aplicadas 

nos sinais luminosos das interseções. 

Quando se recorre à sua implantação em determinada situação prática, pretende-se obter uma melhoria 

das condições de circulação do Transporte Público e com isso resolver problemas de fluidez de tráfe-

go, mas elegendo esse modo de transporte a ser favorecido devido a vários fatores já descritos e que o 

tornam mais eficiente. No entanto essas repercuções positivas serão sempre acompanhadas de alguns 

efeitos no restante tráfego (que irão desde criar dficuldades no restante tráfego até, no caso oposto, 

favorecerem a sua circulação, consoante os casos). De referir que o funcionamento de Corredores Bus 

poderá ser permanente ou restringido a determinados dias da semana (por exemplo, de segunda a sex-

ta) e/ou a determinadas horas do dia (por exemplo, horas de ponta) – são, assim, designados Corredo-

res Bus horários. Os Corredores Bus Intermitentes, que serão abordados mais à frente, são também de 

funcionamento não permanente. Quando se estabelece o funcionamento de um Corredore Bus ele 

apresenta caraterísticas que se traduzem em potenciais vantagens e potenciais desvantagens da sua  
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aplicação. Em função dessas caraterísticas os Corredores Bus podem também ser classificados em 

diferentes tipos. Essa caraterização é feita de seguida. A Fig. 3 confronta através de imagens um cená-

rio de congestionamento e outro com Corredor Bus implantado e em funcionamento. 

 

 

2.4.1- POTENCIAIS VANTAGENS 

As potenciais vantagens serão: 

 Redução no tempo de viagem: porque os corredores Bus são destinados exclusivamente a 

autocarros, proporcionam a livre abordagem dessas vias e condições diferenciadas do tráfego 

congestionado dos outros veículos que circulam em fila. Essa situação permite que os autocar-

ros possam aumentar a velocidade e reduzirem por isso o tempo de viagem, constituindo o 

impacto mais importante dessa medida. Em vias congestionadas, os Corredores Bus podem 

duplicar ou triplicar a velocidade de viagem do Transporte Público (Litman, 2016). No entan-

to, o congestionamento é apenas uma das várias causas de atraso no trânsito (as viagens de 

autocarro exigem tempo, para aceder às paragens, para aguardar pela sua chegada, para 

desembarque e embarque de passageiros e para fazer face a esperas nas interseções), pelo que 

os Corredores Bus apenas podem reduzir uma pequena parte do tempo total de viagem. Para o 

tráfego geral, poderão ocorrer alguns benefícios de tempo de viagem (relacionados, por exem-

plo, com o facto de já não serem necessárias movimentos de paragem e ultrapassagem em face 

de autocarros nas paragens), embora sejam menores quando comparados com os benefícios 

daqueles. 

 Aumento da fiabilidade: a existência de Corredor Bus reduz os tempos de viagem que se 

reflete na melhoria da pontualidade e regularidade (pode ser aumentada a frequência das 

linhas de Transporte Público sem que para isso seja necessário aumentar recursos e mão-de-

obra, constituindo um benefício para o operador), permitindo diminuir as suas variações e 

cosequentemente melhorar a fiabilidade do serviço. Esse facto irá refletir-se diretamente na 

qualidade do serviço, materializado no nível de conforto sentido pelos passageiros dos auto-

carros nas paragens (redução da incerteza sobre a hora de chegada) e dentro dos autocarros 

(reduz a necessidade de grandes acelerações e desacelerações).  

 Aumento da utilização de TP/Transferência modal: as melhores condições operacionais 

previstas para os autocarros farão com que este modo de transporte seja mais atrativo para os 

Fig. 3- À esquerda congestionamento em Nashville (EUA) e à direita Corredor Bus em Grenoble 
(França) 
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passageiros, tornando mais provável que se realize a transferência modal. A visibilidade de um 

Corredor Bus pode também ter um efeito promocional significativo, na percepção dos passa-

geiros para as vantagens do Transporte Público em relação ao automóvel e contribuir de forma 

positiva para a transferência modal pretendida. O TP em condições melhoradas tende a ter 

efeitos de alavancagem (Litman, 2016). Um aumento de passageiros pode proporcionar uma 

redução proporcionalmente maior nas viagens de automóvel em determinados bairros com 

determinadas caraterísticas que os levam a confiar mais em modos alternativos. No entanto, 

nem todos os passageiros adicionais seriam utilizadores do automóvel, podendo ser por exem-

plo ciclistas ou deslocarem-se a pé. Nesse caso o objetivo de redução de automóveis em circu-

lação não estaria a ser atingido. Os Corredores Bus promovem um aumento nas opções de 

viagem a favor da soberania do consumidor, que pode assim escolher entre viagens em Trans-

porte Público sem congestionamento ou viagens de automóvel, muitas vezes, congestionadas.  

 Segurança: os Corredores Bus podem proporcionar melhorias substanciais de segurança, um 

impacto que muitas vezes é neglegenciado ou subvalorizado em algumas avaliações. Verifica-

se que tratamentos de prioridade Bus reduzem o total de acidentes e quando se trata de aciden-

tes graves e fatais a redução é muito superior (Litman, 2016). 

 Equidade social: os Corredores Bus podem ajudar a atingir objetivos de equidade social. Eles 

fornecem às pessoas uma alocação mais justa do espaço viário público, podendo efetuar via-

gens sem atrasos de congestionamento causado pelo tráfego de automóveis particulares – 

princípio da equidade horizontal (as pessoas são reponsabilizadas pelos seus comportamen-

tos). Eles também propiciam oportunidades a pessoas, económica e socialmente desfavoreci-

das – princípio da equidade vertical (as politicas públicas devem apoiar as pessoas desfavore-

cidas) (Litman, 2016). 

 Económicas: uma avaliação económica abrangente considera outros benefícios como sejam 

ganhos financeiros diretos para o consumidor (redução da tarifa) e ganhos económicos para 

operadores e não só (relativos á eficiência de trânsito, aumento de receitas em tarifas, redução 

de viagens de automóveis, redução de custos em estradas, eficiência energética traduzida na 

redução de consumo de combustivel, etc) (Litman, 2016). 

 Ganhos energéticos e ambientais: a redução do tempo de viagem pode levar a menores tem-

pos de funcionamento dos autocarros e ao mesmo tempo menor consumo de combustível. 

Com a introdução de um Corredor Bus as operações constantes de pára-arranca em congestio-

namento deixam de existir, pelo que no aspeto ambiental os seus impactos relacionados com a 

emissão de gases poluentes, potencialmente diminuirão. A emissão de gases poluentes tam-

bém diminuirá por via do potencial aumento da utilização do Transporte Público, significando 

isso menos automóveis a poluirem. 

 

2.4.2- POTENCIAIS DESVANTAGENS 

As potenciais desvantagens são descritas com base em EBTU (1982): 

 Custos de implementação: custos financeiros relacionados com a construção (que envolvem 

planeamento, projeto e obras de construção civil) e seu funcionamento (principalmente, fisca-

lização de modo a evitar o uso indevido). Estes custos estarão dependentes da situação já exis-

tente e do tipo de Corredor Bus a introduzir. No entanto, deve-se observar que os custos de 
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implantação podem ser relativamente baixos quando comparados com outras medidas de prio-

ridade Bus. 

 Efeitos no restante tráfego: sobre os impactos decorrentes da aplicação de corredores Bus 

para TP, nas vias de circulação reportadas ao tráfego geral de veículos ligeiros, podem essas 

vias Bus ter um papel de condicionamento daquele tráfego no sentido de, nalguns casos 

melhorar as suas condições de operacionalidade e fluidez da sua circulação, e noutros ser de 

alguma forma prejudicial. As implicações relacionadas com a instalação de corredores Bus são 

vastas e sujeitas a uma variedade de abordagens (Neves, 2006). De todo o modo, por se tratar 

de uma situação que envolve um elevado nível de incerteza e de dificil compreensão sem 

recorrer à comparação dos cenários “antes” e “depois” da implantação do corredor Bus através 

de métodos computacionais de modelação de tráfego, não é possivel apresentar com clareza e 

de forma definítiva conclusões gerais a esse respeito, pelo que cada caso deve ser cuidadosa-

mente estudado utilizando todas as ferramentas possíveis e ao dispor, por forma a chegar aos 

resultados mais fiáveis; 

No entanto, podem ser referidos alguns aspetos que poderão dar algumas indicações. Por 

exemplo, o facto do tráfego geral ter sido concentrado num número mais reduzido de vias 

poderá ser origem de menor fluidez e por isso circulação mais lenta. Por outro lado, o tráfego 

que circula do lado adjacente ao corredor e que se junta pela esquerda (e pretenda virar á direi-

ta) poderá utilizar o corredor antes de entrar na interseção (Setback) e evitar aí interferências 

com autocarros e certamente os atrasos serão minimizados. Ao lado do corredor a fila de espe-

ra dos veículos do tráfego geral estende-se ao longo da via podendo ficar mesmo bloqueada e 

sua situação permanece indefinida. Apesar disso, será de esperar que a implantação do Corre-

dor Bus não acarrete aumentos significativos dos atrasos gerais; 

Quanto ao tráfego que circula no sentido contrário ao do corredor poderá também estar em 

situação de desvantagem, motivada por reajustes da linha central para proporcioanar largura 

do lado do Corredor Bus, sendo comprometida alguma capacidade e velocidade de circulação 

na via de tráfego ligeiro. É a situação típica de Corredore Bus Contra-flow instalado numa rua 

de sentido único com duas vias, uma em cada sentido. Quando a implantação de um corredor 

desencadeia reajustes nas vias de veículos ligeiros quanto aos trajetos a percorrer, os atrasos 

no tráfego de percursos alternativos podem ser afetados. A sua dimensão depende da intensi-

dade de circulação e do volume de tráfego a ser reencaminhado.  

 Agravamento das condições de circulação na área circundante: a reafetação do tráfego 

pode ocorrer em resposta às mudanças operacionais resultantes da aplicação de um Corredor 

Bus e provocar aumentos nos atrasos das vias concorrentes. A dimensão deste fenómeno 

dependerá das possíveis alternativas de circulação que facilitarão o escoamento de veículos. 

 Espaço físico: os problemas que os Corredores Bus pretendem resolver, relacionam-se com a 

falta de espaço ou o uso não racional do espaço existente. Sendo assim, nem sempre existe o 

espaço físico necessário à sua aplicação. 

 

2.4.3- TIPOS DE CORREDORES BUS 

A classificação de Corredores Bus é feita identificando habitualmente quatro tipos de corredores, que 

de acordo com Bus and Rail Transit Preferential Treatments in Mixed Traffic (TCRP, 2010) e Transit 

Capacity and Quality of Service Manual edition 3rd (TRB, 2013) são os seguintes:  
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 With-flow 

 Contra-flow 

 Bi-direcional 

 Intermitente 

 

2.4.3.1- Corredores Bus With-flow 

Neste tipo de corredor os veículos de Transporte Público operam no sentido do restante tráfego (Fig.4 

e Fig.5). A forma mais comum de Corredor Bus With-flow (ou concurrent-flow) é localizada do lado 

direito (lado esquerdo no Reino Unido) da rua e adjacente ao passeio. Pela sua localização estas vias 

Bus estão sujeitas a uma variedade de interferências e conflitos. Isso inclui veículos em viragem à 

direita, veículos que pretendem estacionar ou fazer cargas e descargas e veículos a entrar e sair do 

passeio ou a atravessá-lo. Assim, uma adequada sinalização, um esforço para formar e informar os 

condutores, bem como uma fiscalização contínua, são requesitos indispensáveis para não comprometer 

a velocidade dos autocarros e a fiabilidade do serviço em geral, nessas vias (TCRP, 2010; TRB, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida apresentam-se potenciais vantagens e potenciais desvantagens para este tipo de corredor 

(EBTU, 1982). 

Potenciais vantagens 

Fig. 4- Corredor Bus With-flow (Londres) 

Fig. 5- Esquema de um Corredor Bus With-flow 
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As vantagens serão as mesmas do caso geral, nomeadamente em relação a redução no tempo de via-

gem, aumento da fiabilidade, ganhos energéticos e ambientais e transferência modal.  

 

Potenciais desvantagens 

Contrariamente às vantagens, as desvantagens estão mais do lado do tráfego geral constituindo um 

agravamento das suas condições gerais de operação. As desvantagens serão as mesmas da situação 

geral em relação a custos de implamentação, agravamento das condições de circulação na área circun-

dante e espaço físico. Acresce a referência de outros aspetos e descritos a seguir: 

 Aumento do tempo de viagem: na pior das hipoteses os Corredores Bus imporão uma redu-

ção da capacidade e consequentemente aumento dos níveis de congestionamento nas vias do 

tráfego geral, o que levará à formação de filas de espera longas próximo das interseções sina-

lizadas. As consequências serão mais graves se estas filas de espera atingirem outros cruza-

mentos a montante sendo refletido no aumento dos tempos de viagem para o tráfego geral, 

bem como para os autocarros que operam nas áreas afetadas. O nível desses impactos será tan-

to maior quanto maior for a intensidade do tráfego geral e poderão ser atenuados considerando 

outros aspetos operacionais. 

 Funcionamento em geral: a existência de Corredores Bus complica operações de tráfego que 

tenham a ver com a necessidade de partilha do corredor para viragem à direita, ou a acessibili-

dade dos passageiros em corredores ao centro. Além disso, obstaculizam atividades diárias 

realizadas ao longo da rua como estacionamentos, cargas e descargas (que suportam a ativida-

de comercial) e acesso a garagens particulares. Este tipo de corredores por terem via ou vias 

adjacentes com o mesmo sentido terão maior propensão para serem invadidos por outros veí-

culos. 

 Mudanças funcionais: como o mais frequente tipo de Corredores Bus são do lado direito e 

muitas vezes implementados através da conversão de vias de estacionamento existentes, have-

rá uma perda efetiva na oferta de lugares de estacionamento.  

 Segurança: no caso de Corredores Bus With-flow, este fator está mais ligado à existência de 

ilhas de embarque para Corredores Bus centrais, pelo que o nível de informação (especialmen-

te numa fase inicial) para condutores e passageiros é indispensável para o conforto na sua uti-

lização. 

  

 2.4.3.2- Corredores Bus Contra-flow 

Contráriamente ao caso anterior, neste tipo de Corredores Bus os veículos de Transporte Público ope-

ram no sentido contrário ao do tráfego geral (Fig.6 e Fig.7). Quase sempre estas vias são aplicadas em 

ruas com sentido único, não sendo muito extensas. Para além disso, requerem sinalização apropriada 

de modo a alertar outros utentes da rodovía do correto sentido do seu uso. A separação das vias de 

tráfego geral é feita por meio de uma linha contínua simples ou dupla (TCRP, 2010; TRB, 2013). 
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De seguida apresentam-se potenciais vantagens e potenciais desvantagens para este tipo de corredor 

(EBTU, 1982). 

 

Potenciais vantagens 

As potenciais vantagens dos Corredores Bus Contra-flow, tal como os With-flow, são semelhantes às 

já identificadas para o caso geral. Os seguintes aspetos representam benefícios mais específicos: 

Redução no tempo de viagem: este tipo de vantagem é teóricamente mais evidente no caso de Corre-

dores Bus Contra-flow porque permitem que os autocarros saltem longas distâncias. Normalmente este 

tipo de corredor são implementados em ruas de sentido único, pelo que a diferença em tempo de via-

gem entre autocarros e tráfego geral tende a ser mais acentuada, principalmente porque o comprimento 

de rota é encurtado. Algum ganho de tempo para o tráfego geral também pode ser reportado devido a 

menos interferências dos autocarros em paragens e marchas mais lentas dos mesmos nos seus trajetos. 

Também é possível haver a redução das distâncias a percorrer pelos passageiros até às paragens Bus. 

Percepção do serviço: a maior parte dos Corredores Bus Contra-flow são introduzidos pela conversão 

de ruas de dois sentidos num único. Estes casos são de compreensão mais simples para o utilizador, 

uma vez que a única alteração consiste na proibição do tráfego ligeiro em utilizar a via Bus. Acresce, 

Fig. 6- Corredor Bus Contra-flow (St. Petersburg-Florida) 

Fig. 7- Esquema de um Corredor Bus Contra-flow 
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pelo facto de funcionar 24 horas por dia, poder ser visto como um fator promocional extra no que res-

peita à valorização das vantagens do uso do Transporte Público.  

Menor fiscalização: a possibilidade de usar este tipo de corredor como alternativa de percurso ou 

como uma opção de estacionamento (ilegal) é inferior, o que pode implicar menor nível de fiscaliza-

ção necessária. 

 

Potenciais desvantagens 

As principais desvantagens dos Corredores Bus Contra-flow se devem principalmente às mudanças 

nos cruzamentos que podem deteriorar as condições de circulação do tráfego em sentido contrário ao 

corredor. Os aspetos mais importantes a ser considerados devem ser: 

Aumento do tempo de viagem: a implantação de um Corredor Bus Contra-flow normalmente exige 

mudanças estruturais (conversão da via, introdução de semáforos, etc) e operacionais (mudança de 

ciclos dos semáforos, viragens permitidas, etc) nas interseções. Estes requisitos muitas vezes resultam 

em atrasos extras para o tráfego geral (ou autocarros circulando na mesma direção) porque a capacida-

de da interseção é afetada. Embora em menor grau, a perda de “largura” efetiva na via de tráfego geral 

ao lado do corredor também pode ter um impacto residual nas velocidades de operação. 

Segurança: a questão da segurança está mais uma vez relacionada com o conhecimento da rede pelos 

diferentes utentes (nomeadamente condutores e peões). Os peões são o grupo mais suscetível e medi-

das especiais relativas a informações e dotação de condições físicas (introdução de semáforos com 

travessia de peões, ilhas para peões, etc) deve fazer parte do esquema de implementação. Quanto a 

autocarros e tráfego geral reajustes em termos de sinalização perto de cruzamentos devem minimizar o 

risco de acidentes causados pela introdução de novos conflitos. 

Custos: o possivel reaparecimento de movimentos conflituantes anteriormente abolidos, com a intro-

dução da rua com sentido único, pode exigir algum nível de reajustes especialmente nas interseções. 

Essas mudanças dizem respeito geralmente à introdução de semáforos, sinalização vertical e horizon-

tal que certamente aumentarão os custos de implantação. 

Operações de carga e descarga: estas operações são mais dificeis no caso deste tipo de corredor, 

uma vez que haverá um horário de ponta onde os dois tipos de tráfego irão criar um conflito. Este rpo-

blema poderá ser abreviado se for viável, a possibilidade de transferir entregas para ruas adjacentes, ou 

mesmo a contabilização de vagas especiais para esses veículos na beira da estrada da via de tráfego 

geral. 

 

2.4.3.3- Corredores Bus Bi-direcionais 

Corredores Bus Bidirecionais (também designados de Corredores Bus reversíveis) são aqueles em que 

uma única via Bus funciona nos dois sentidos (Fig.8). Eles são aplicados quando há apenas espaço 

para direito de passagem suficiente para implementar uma única via Bus. A sua extensão é desejável 

que não ultrapasse dois a três cruzamentos semaforizados, visto que só podem servir uma direção de 

viagem durante o tempo de percurso e permitir assim maior alternância de sentido. Ainda assim, estas 
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vias podem permitir obter maior fiabilidade em comparação com o tráfego misto congestionado 

(TCRP, 2010; TRB, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

O funcionamento destes corredores requerem sistemas de sinalização avançados para controlar o 

movimento separado do outro tráfego. Deve haver sinalização especial e marcação do pavimento para 

alertar os outros utentes da rodovia do funcionamento bidirecional. As paragens terão que ter caracte-

rísticas que lhes permitam funcionar nas duas direções ou então os autocarros deveram ter portas de 

ambos os lados (TCRP, 2010; TRB, 2013). 

 

2.4.3.4- Corredores Bus Intermitentes 

Este tipo de corredor caracteriza-se pela sua utilização ser restringida a determinados períodos de tem-

po (Fig.9). Uma via Bus intermitente depende da tecnologia empregue, da formação dos motorista e da 

fiscalização para propocionar a prioridade Bus. Existem dois tipos de situação. 

Ou, em termos tecnológicos estas vias tem um sistema que apenas deve ser ativado quando o fluxo do 

tráfego geral operar abaixo da velocidade que inibe as velocidades dos veículos de Transporte Público. 

Ou, consiste em utilizar uma via normal de tráfego convertida numa via Bus exclusiva apenas durante 

o tempo necessário para que o veículo de Transportes Públicos passe. Ao fim desse tempo essa via 

volta a ser de uso geral até á aproximação de novo autocarro que precise de abordar a via. Esta técnica 

é indicada para serviços de Transporte Público de baixa frequência e os atrasos dos autocarros relacio-

nados com o tráfego são altos. Quando a frequência do serviço aumenta, deve ser considerado a apli-

cação de uma via Bus permanente (TCRP, 2010; TRB, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8- Corredor Bus Bi-direcional: à esquerda num sentido e à direita no outro 
sentido (Eugene, EUA) 
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2.4.4- CLASSIFICAÇÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO 

Relacionado com a localização dos Corredores Bus, existem três possibilidades de classificação repre-

sentadas pelos seguintes cenários (Agrawal et al, 2012; Zhu et al, 2012): 

 Corredores à direita do sentido de circulação: são de uso generalizado por serem de sim-

ples execução, que com a necessária sinalização horizontal e vertical podem de imediato ser 

postos em funcionamento. Apresenta vantagens tais como a praticabilidade da implementação 

e o facto de proporcionar segurança no acesso a garagens. Por outro lado tem desvantagens 

por não permitir o estacionamento à direita e as operações de carga e descarga, assim como 

reduz as possibilidades de viragem à direita dos veículos automóveis. São normalmente desig-

nados Corredores Bus curbside (Fig.10-(b)). 

 Corredores à esquerda do sentido de circulação: as vantagens de relevo prendem-se com a 

não interferência com manobras de estacionamento e acesso a garagens, além de que existe 

uma melhor percepção por parte dos condutores da existencia da via sem que deva ser parti-

lhada – o uso indevido de uma via Bus é superior quando esta se situa à direita do que quando 

se situa à esquerda da circulação. Em desfavor deste tipo de solução contribuem condições 

mais complexas de implementação em que além da sinalização da via é necessário dotar o 

lado direito do corredor de ilhas de embarque para passageiros nas paragens Bus. São nor-

malmente designados Corredores Bus left-side (Fig.10-(a)). 

 Corredores ao centro da rodovía: nos casos em que a rodovia funciona nos dois sentidos e 

onde a infraestrutura é dotada de duas vias Bus (uma em cada sentido) e à esquerda da circula-

ção e portanto as duas ao centro da rodovia. Para este caso aplicam-se as características das 

vias Bus à esquerda do sentido de circulação. São normalmente designados Corredores Bus 

median-side (Fig.10-(c)).     
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Fig. 9- Corredor Bus Intermitente 
(Lisboa, Portugal) 
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2.4.5- SISTEMAS DE TRANSPORTE BRT 

2.4.5.1- Introdução 

NOTA: nesta secção, apenas se pretende fazer uma breve referência aos sistemas de transporte BRT, 

uma vez que o tema central deste trabalho são os Corredores Bus convencionais. 

É considerado que Corredores Bus, que proporcionam transporte público de qualidade, representam 

uma fase inicial dos sistemas de transporte público mais desenvolvidos e de maior desempenho e con-

forto, compostos por diversos elementos que os caracterizam como sistemas mais ou menos padroni-

zados. Esses sistemas são os chamados BRT (Bus Rapid Transit) nos quais os tradicionais Corredores 

Bus exclusivos estão em relação direta (deram origem) com as vias segregadas exclusivas dedicadas 

ao Transporte Público (onde operam os autocarros) e integradas nesses sistemas. Até mesmo, em mui-

tos casos Corredores Bus exclusivos antecederam sistemas BRT, e noutros casos serviram de inspira-

ção, podendo dizer-se que contribuiram para o desenvolvimento do seu conceito. Por outro lado, os 

sistemas BRT beneficiaram enormemente da aplicação de sistemas ferroviários de elevada qualidade, 

tendo absorvido em diferentes aspetos conceitos dos sistemas de metro ferroviário e dos sistemas fer-

roviários leves de modo a oferecer uma experiência de qualidade aos passageiros, mas a custos meno-

res que os sistemas ferroviários tradicionais (BRT-Planning Guide, 2007).  

 

2.4.5.2- Definição 

De acordo com o manual referido anteriormente, BRT (Bus Rapid Transit): “é um sistema de trans-

portes de autocarros de alta qualidade que realiza mobilidade urbana rápida e eficiente a um custo 

também eficiente através do aprovisionamento de uma infraestrutura segregada com prioridade de 

passagem, operação rápida e frequente e excelência em marketing e serviço ao passageiro”.  

Os sistemas BRT têm um conceito que no mundo é conhecido com nomes diferentes: 

 Sistemas de autocarros de alta capacidade 

 Sistema de autocarros de alta qualidade 

Fig. 10- Localização dos Corredores Bus: (a) à esquer-
da, (b) à direita e (c) ao centro 
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 Metro-bus 

 Metro de superfície 

 Sistema de autocarros expressos 

 Sistemas de corredores Bus 

 

2.4.5.3- Apontamento histórico dos sistemas BRT 

Aos atuais sistemas de Transporte Público BRT ou BHLS-Buses of High Level of Service (como pre-

ferem chamar na Europa) (Hidalgo e Gutiérrez, 2012), precedem uma sucessão de casos que se foram 

desenvolvendo, espalhados por todo o mundo e ao longo de muitos anos e com origem no ano de 1937 

na cidade de Chicago (EUA) quando esta traçou planos de conversão de três linhas férreas da cidade 

em Corredores Bus expressos (BRT-Planning Guide, 2007). Ao longo de todo esse tempo, existem 

dois sistemas BRT de referência que representam dois estádios marcantes no desenvolvimento deste 

tipo de sistemas de Transporte Público. Os sistemas em causa referem-se ao caso do BRT de Curitiba 

(Rede Integrada, 1974)  no Brasil (Fig. 11) e ao caso do BRT de Bogotá (TransMilenio, 2000) na 

Colômbia (Fig.12). Nos dias de hoje, estes dois casos são apontados como exemplos catalizadores - 

estes casos referidos representam casos de sucesso que tem vindo a ser replicados um pouco por todo 

lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11- Curitiba (Rede Integrada) - Brasil 

Fig. 12- Bogotá (TransMilenio) - Colômbia 
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2.4.5.4- Caracterização de sistemas BRT 

Cada situação apresenta características próprias que divergem de caso para caso. No entanto, carateri-

zam-se por serem sistemas semi-fechados ou mesmo fechados. Ao mesmo tempo cada sistema BRT 

em particular apresentará determinados elementos que o permitem classificar como tal. Os sistemas 

BRT designados de completos integram sete principais componentes que coletivamente os tornam 

sistemas com potencial a ser bem-sucedidos (Levison et al., 2003): 

 Vias de circulação 

 Estações 

 Veículos 

 Serviço 

 Estrutura de linhas 

 Tarifa 

 Sistemas de Transporte Inteligentes, ITS – Intelligent Transportation Systems 

A quando do lançamento de um sistema BRT, quem o planea geralmente estima os impactos em ter-

mos económicos, sociais, níveis de tráfego, desenvolvimento urbano e ambientais. Depois de conclui-

do o planeamento do sistema devem ser revistas as estimativas sobre os impactos e após a finalização 

de todo o desenho e componentes de planeamento será possivel definir um conjunto mais preciso de 

impactos projetados. Uma vez que o sistema esteja a operar será útil um plano de avaliação para 

conhecer o seu desempenho e para identificar aquilo que poderá ser melhorado. Daí que, com a 

implantação de um sistema BRT são esperados os impactos a que já se fez referência e que se tradu-

zem, nomeadamente em benefícios nessas áreas e que se refletirão na vida das pessoas (sobre impactos 

de BRT, BRT-Planning Guide (2007)).    

 

2.4.6- MEDIDAS CONJUGADAS  

Existem outras medidas de prioridade Bus, que podem ser conjugadas com Corredores Bus e que os 

complementam e lhes acrescentam melhor desempenho, conferindo qualidade ao sistema. São exem-

plo disso, a prioridade nos semáforos e medidas relacionadas com paragens Bus, que serão descritos a 

seguir.  

 

2.4.6.1- Prioridade nos semáforos, TSP  

Corredores Bus e prioridade nos semáforos (TSP) são as mais comuns formas de prioridade Bus 

podendo estes sistemas proporcionar significativas economias no tempo de viagem em artérias conges-

tionadas (Jepson e Ferreira, 1999). 

A TSP- (transit signal priority) altera o tempo de ciclo dos sinais luminosos nas interseções para dar 

prioridade ao Transporte Público que opera em determinado Corredor Bus ou em tráfego misto. 

A TSP modifica o funcionamento normal dos semáferos para melhor acomodar o trânsito de veículos 

ao mesmo tempo que mantem coordenada a sua operação e o comprimento de ciclo total do sinal. A 

TSP habitual consiste num pequeno ajustamento nos tempos parciais de fase do sinal. A fase verde de 
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aproximação de um veículo pode prolongar-se ou começar mais cedo, de modo que o atraso para esse 

veículo de Transporte Público que se aproxima do cruzamento seja reduzido ou eliminado. Este con-

ceito é denominado de extensão verde/truncamento vermelho (Fig.13). O tempo parcial de fase expan-

dido é recuperado durante o ciclo de sinal seguinte para que o plano de coordenação do tempo de sinal 

do corredor possa ser mantido. A TSP pode ser ativada manualmente por um operador de trânsito ou 

automáticamente através de deteção do veículo Bus pelos recursos tecnológicos (Fig.14). O procedi-

mento automático é preferido porque elimina a possibilidade de erro. 

Existem duas categorias para o tratamento de prioridade ao Transporte Público nos semáforos de um 

cruzamento – Prioridade ativa e Prioridade passiva. 

A Prioridade ativa envolve a deteção seletiva de cada veículo de TP antes de um cruzamento, sendo 

feitos ajustes nos tempos de sinal de modo a melhorar a sua circulação. 

Na Prioridade passiva os ajustes são feitos no sistema de controle de tráfego para adequar o sistema 

aos horários dos veículos de TP dessa linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13- Conceitos TSP de extensão verde e truncamento ver-
melho (TRB, 2013) 

Fig. 14- TSP, conceito de deteção Bus (TCRP, 2010) 
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2.4.6.2- Medidas associadas a paragens 

a) Localização 

Neste item pode ser incluido a medida de prioridade Bus designada de recolocação ou realocação das 

paragens Bus. Esta medida consiste precisamente em realocar as paragens Bus por forma a que os 

autocarros possam aproveitar melhor a progressão dos tempos de sinal nos semáforos, o que realça a 

importância da localização das paragens. 

Por outro lado, a localização (quantas e onde se localizam) das paragens, é também importante, porque 

ao longo de uma rota podem influenciar diretamente o tempo de viagem e a fiabilidade de um serviço. 

Além disso, deve ser assegurado que as paragens estejam convenientemente localizadas para as prin-

cipais zonas comerciais e de negócios, preferencialmente mais próximas dessas áreas do que os gran-

des parques de estacionamento - para os passageiros é bom que assim seja, especialmente para idosos 

e pessoas com mobilidade reduzida. A segurança dos passageiros é o mais importante, tanto enquanto 

esperam numa paragem quanto enquanto caminham de e para elas. Por isso é preferivel que os passa-

geiros não precisem de atravessar grandes fluxos de tráfego para chegar ao seu destino (Keeping Buses 

Moving, 2001). 

No que diz respeito a localização de paragens existem dois parâmetros principais: espaçamento entre 

paragens e posicionamento face às interseções (Castilho, 1997). 

 

Relativamente ao espaçamento entre paragens, essa distância deve ser a menos reduzida possível. 

Quanto mais espaçadas, maior será a sua eficácia. No entanto, não devem ser muito espaçadas visto 

que isso origina maiores distâncias que os passageiros terão de percorrer (Tyler, 1991). É esperado, 

que o espaçamento entre paragens, deva situar-se entre 200 e 500 metros (Jepson e Ferreira, 1999). 

Face às interseções, uma paragem deve localizar-se tipicamente numa de três posições possíveis: ime-

diatamente antes do cruzamento (nearside), imediatamente depois do cruzamento (farside) ou a meio 

da distância entre cruzamentos (midblock) (HCM, 2000) (Fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15- Localizações possíveis de uma 

paragem face a interseções (HCM, 2000) 
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Nessa localização deverão ser tidos em conta fatores tais como o volume de tráfego, a procura por 

parte dos passageiros, o uso do pavimento adjacente e características geométricas da estrada. Quando 

há sistemas de prioridade Bus nessas áreas, a localização das paragens torna-se ainda mais importante 

(Hounsell, 1988). Em termos gerais, a localização das paragens para TP pode condicionar a sua efi-

ciência e o que se pretende é que ela deve complementar o objetivo de melhorar a operacionalidade do 

Transporte Público. Por isso a localização das paragens é um aspeto que deve ser cuidadosamente 

avaliado. 

b) Caraterísticas 

A edificação de uma paragem para autocarros faz-se normalmente através de um poste ou um abrigo 

tendo para isso sido consideradas as implicações para a segurança rodoviária. Também por razões de 

segurança pessoal e rodoviária, as paragens devem ser bem iluminadas. Devem fornecer aos passagei-

ros informações claras sobre o serviço, seja por meio de paineis estáticos e/ou por meio de paineis 

eletrónicos de informação em tempo real. Para que a entrada nos autocarros seja facilitada e não demo-

rada, as paragens devem ser sobreelevadas. Devem conter abrigos, assentos e áreas pavimentadas con-

venientes para o acesso e espera, de modo que o seviço seja seguro e atraente para os passageiros 

(Keeping Buses Moving, 2001). 

c) Redução do tempo gasto nas paragens 

A economia de tempo resultante da minimização do período de compra de ingressos parece represen-

tar o impacto mais significativo no tempo de permanência em paragens, pelo que deve ser um proces-

so ótimizado em termos de tempo. A oferta de informação a passageiros em tempo real (por exemplo 

chegadas e partidas) tem ganho popularidade nos últimos anos. Isso constitui uma ferramenta para 

melhorar a exposição do TP e reduzir atrasos nas respostas dos motoristas a perguntas dos utentes 

sobre o serviço (Jepson e Ferreira, 1999). 

 

2.4.7- MEDIDAS DE APOIO ITS 

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS - Intelligent Transportation Systems) ou também designados 

de Sistemas de Controlo de Tráfego Urbano (UTC - Urban traffic Control Systems) que visam o apoio 

ao Transporte Público, oferecem novas ferramentas em vários aspetos diferentes da sua gestão e ope-

ração, complementando o tratamento preferencial que os Corredores Bus lhe dedicam. O seu estudo e 

aplicação são correntes, um pouco por todo lado.  

Os ITS devem ser considerados no contexto de gestão da procura de viagens, uma vez que as novas e 

emergentes tecnologias e técnicas são projetadas, quer seja de forma singular ou por meio de um paco-

te combinado de medidas, para gerir a procura de viagens condicionando a sua divisão modal. Existem 

várias maneiras possíveis de influenciar a escolha das pessoas quanto ao seu modo de viagem a utili-

zar. Disso exemplo é a redução da dependência ou da atratividade do transporte particular através de 

medidas, como o controle de acesso de veículos particulares à rede viária impondo taxas de circulação 

e controle do estacionamento, ou aumentar a atratividade de formas de transporte mais comprometidas 

com questões ambientais e de sustentabilidade (como o Trasporte Público), através de melhor infor-

mação antes e durante a viagem (Blythe et al, 2000). 
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Em termos de sisteams de deteção, em secções de Corredores Bus exclusivos, é possível instalar sis-

temas simples de deteção de veículos, que detetam todos os veículos que passam em determinado pon-

to, uma vez que todos os veículos que utilizam o corredor pertencerão ao seviço de Transportes Públi-

cos. 

Numa infraestrutura de uso misto é necessário, no entanto, uma forma mais avançada de deteção – 

Deteção Seletiva de Veículos (SVD – Selective Vehicle Detection). Estes sistemas de SVD necessitam 

de equipamentos de bordo nos veículos de TP, assim como a instalação de equipamentos indutivos na 

infraestrutura. A eficácia destes sistemas SVD está limitada pela percentagem de veículos de TP devi-

damente equipados numa determinada rota (Blythe et al, 2000). 

Em termos de concessão de prioridade para o TP, a aplicação ITS mais conhecida e bem sucedida tem 

sido a modificação dos tempos de ciclo dos semáforos para dar prioridade aos veículos de TP nos cru-

zamentos (TSP). O seu funcionamento foi descrito anteriormente na secção dedicada à TSP que inclui 

a tecnologia de deteção de veículos, que identifica veículos de TP à medida que se aproximam de uma 

interseção gerando uma resposta automática alterando os tempos de sinal definidos com vista a mini-

mizar os atrasos nesses serviços. 

Outro caso é o do “pré-sinal” (Fig.16) que consiste na definição de um tempo de verde fixo para um 

semáforo a funcionar separadamente que atuará sempre com um tempo igual, quer hajam veículos no 

corredor ou não. Ou então haverá um sistema de deteção de veículos, com detetores instalados no cor-

redor e os repetivos transponder (emissores) nos autocarros, que à sua passagem o semáforo passa a 

verde evitando a sua paragem. Este sistema tem vindo a ser implementado em maior número e com 

bons resultados. O pré-sinal é um semáforo que atua exclusivamente para o Corredor Bus com um 

tempo de fase completamente separado do main-signal (semáforos do cruzamento), que possibilita 

mudanças de via, se necessárias, para os autocarros sem que isso interfira com o tráfego geral que se 

encontra parado no pré-signal, reduzindo assim os tempos de espera nos semáferos (Dadashzadeh e 

Ergun, 2018). Relativamente a esta técnica, ensaios realizados na cidade de Camden em Londres per-

mitiram obter resultados que indicavam uma economia de tempo nos atrasos na ordem dos 22% em 

média (Transport in the urban environment-NBS, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16- Esquema de área de avanço com pré-sinal (Dadashzadeh e Ergun, 
2018) 
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Os Corredores Bus Intermitentes já descritos em secção anterior são outro exemplo de um sistema 

ITS. Este caso aplica-se em áreas em que a frequência de autocarros é reduzida. O Corredor Bus tanto 

pode funcionar como tal ou como via de tráfego normal. Básicamente, os veículos de TP são detetados 

pelo sistema e os condutores serão informados em tempo real por meio de ativação de sinalização no 

sentido de impedir a entrada de tráfego normal no corredor (o que já lá está continua até sair) até ao 

momento do fim da sua passagem (Viegas e Lu, 2004). 

 

2.4.8- IMPLEMENTAÇÃO 

A opção pela implementação de Corredores Bus está associada a determinados objetivos que se pre-

tendem alcançar dessa forma. Esses objetivos que normalmente são apontados são vários e descrevem-

se a seguir (Martins, 1975): 

 Redução do tempo de viagem 

 Melhoria da fiabilidade do serviço 

 Aumentar a segurança dos passageiros 

 Aumentar a visibilidade do serviço 

 Redução dos custos operacionais 

A implementação de Corredores Bus deve satisfazer determinados requesitos para que o seu desempe-

nho seja o mais eficaz (Allen, 1973): 

 Favorecer de forma decisiva o Transporte Público 

 Não reduzir de forma significativa a capacidade de tráfego ou causar congestionamento 

secundários 

 A relação custo/benefício deve ser aceitável para as pessoas 

 Deve ser de fácil execução 

 A frequência e ocupação de autocarros devem ser altas de modo a incentivar os restantes con-

dutores 

 Limitar o tempo de espera e embarque 

 Não aumentar o potencial de acidentes 

 Minimizar impactos sobre o ambiente 

 Deve garantir um funcionamento consolidado 

 

Para avaliar se uma solução de implementação de Corredor Bus é apropriada em determinado caso 

existem fatores que influênciam essa decisão (Transit Capacity and Quality of Service Manual 3rd 

edition, TRB, 2013): 

 O congestionamento 

 A economia no tempo de viagem 

 A existência de fluxo de pessoas 

 Fluxo de veículos 

 Apoio da agência de transportes 

 Exigência  
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 Características fisicas da via 

Um Corredor Bus pode ser criado de várias formas (Transit Capacity and Quality of Service Manual 

3rd edition, TRB, 2013): 

 Redesignando uma via de tráfego existente como um Corredor Bus 

 Estreitando as vias de tráfego existentes para criar uma via adicional como um Corredor Bus 

 Alargar a rua para adicionar uma nova via como um Corredor Bus 

 Restringir o estacionamento na rua para criar um Corredor Bus 

 

2.4.9- CASOS PRÁTICOS 

Os casos práticos que são apresentados de seguida são casos bem-sucedidos, uns de pequena extensão 

e outros de grande extensão. São de pequena extensão, Gran Via de les Corts Catalanes, Marine Drive 

e Rua António Albino Machado. São de grande extensão, Rua XV de Novembro e Columbus Avenue. 

Este tipo de intervenções sucedem-se um pouco por todo lado, e na tabela seguinte (Tabela 3) é apre-

sentada uma lista destes casos de acordo com BRT-Planning Guide (2007).   

 

Tabela 3- Pequena lista de Corredores Bus em cidades de todo o mundo (BRT-Planning Guide, 2007) 

Continente País Cidades com Corredores Bus exclusivos 

África Costa do Marfim Abidjan (Boulevard de la Republique) 

Réunion (France) Saint-Denis 

Africa do Sul Johannesburg (Soweto Highway) 

Ásia China Beijing (Qinghua Dong Road), Shejiazhuang, Shenyang 

Japão Nagoya ("key" Routes) 

Turquia Ancara (Besevler-dikimevi), Istambul (Taksim-Zincirlikuyu) 

Europa Bélgica Liege, Evry 

Itália Génova 

Espanha Madri (Passeo de la Castellana) 

Reino Unido Ipswich (Superoute 66), Runcom 

América 
Latina e 
Caribe 

Brasil Belo horizonte (Avenida Cristiano Machado), Campinas 

  (Amoreiras), Manaus, Recife (Avenida Caxangá, Joaquim 

  Nabuco, Sul e Herculano Bandeira), Rio de janeiro (Avenida  

  Brasil) 

Chile Santiago (Avenida Grecia) 

Peru Lima (Passeo de la Rrepública ou "Via Expresa", Avenida  

  Abancay e Avenida Brasil) 

Trinidad and Tobago Port of Spain 

América do 
Norte 

Estados Unidos Los Angeles (San Bernardino Freeway, Harbor Freeway),  

  Nova York (Lincoln Tunnel), Philadelphia (Ardmore busway),  

  Providence (East Side bus tunnel) 

Oceania Austrália Perth (Kwinana Freeway) 



Corredores Bus nas cidades e análise do corredor da Avenida de Fernão de Magalhães 

 

 

30 
 

2.4.9.1- Gran Via de les Corts Catalanes 

O caso de Gran Via de les Corts Catalanes em Barcelona que entrou em funcionamento em 2012 

(Imperial College London, 2017). 

Corredor Bus duplo de funcionamento permanente, instalado do lado direito adjacente ao passeio, foi 

implantado para acomodar um número elevado de linhas de autocarro de elevada frequência (rotas de 

autocarros locais e expressos), na direção norte e na Gran Via de les Cortes Catalanes – na direção sul 

os autocarros continuam a partilhar as vias com o restante tráfego. Neste projeto foi fundamental 

encontrar uma solução que permitisse que os autocarros se ultrapassassem uns aos outros, uma vez que 

antes da implantação do Corredor Bus o número elevado de autocarros em circulação obstruíam-se 

entre si. 

O esquema deste Corredor Bus duplo destinado a autocarros e táxis é complementado com paragens 

duplas para responder ao número elevado de autocarros que utilizam este corredor. Este projeto atin-

giu com sucesso o objetivo de alcançar uma melhoria na velocidade comercial de 10-15% e ao mesmo 

tempo reduzir tempos de viagem nos percursos. 

Os fatores de sucesso deste projeto foram, o desenho do esquema que manteve a capacidade de tráfego 

e o apoio político a ele dedicado. 

 

2.4.9.2- Marine Drive 

O caso de Marine Drive em Vancouver que entrou em funcionamento em 2011 (Imperial College 

London, 2017). 

Este corredor Bus possui uma extensão de 1,8 Km e abrange várias intersecões que levam em direção 

à ponte Lion’s Gate. Marine Drive sofria com atrasos e congestionamentos graves devido ao fluxo de 

tráfego intenso na ponte Lion’s Gate que liga o centro de Vancouver e o norte de Vancouver. O corre-

dor Bus foi implantado com vista a reduzir esses atrasos e congestionamentos para os autocarros e está 

operacional durante as horas de ponta dos dias úteis das 6:00 às 9:30 e 15:00 às 18:30 horas. 

Este projeto atingiu com sucesso o objetivo de mitigar atrasos e melhorar a velocidade dos autocarros 

tendo aumentado a confiabilidade do serviço. Não foi realizado nenhum estudo pós implementação 

para quantificar os benefícios obtidos pela intervenção, havendo apenas indicadores baseados em 

observações do operador de TP e no facto de ter havido menos reclamações dos utilizadores em rela-

ção a atrasos e congestionamentos.  

A execução do projeto teve um relativo elevado custo que esteve sobretudo relacionado com dois fato-

res: foi necessária a compra de terras para dispor do espaço necessário para o corredor Bus e resultado 

da geometria difícil da estrada na aproximação da ponte. 

 

2.4.9.3- Rua António Albino Machado 

O caso da Rua António Albino Machado em Lisboa que entrou em funcionamento em 2010 (Imperial 

College London, 2017). 
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Antes da implementação do corredor Bus, os autocarros apenas usavam a Azinhaga das Galhardas e a 

Rua António Albino Machado num sentido. Na direção oposta os autocarros eram obrigados a percor-

rer um caminho mais longo e a partilhar as vias com o tráfego geral. A Rua Pedro Monjardino e a 

Avenida Lusíada sofriam com o tráfego intenso nas horas de ponta refletindo-se em atrasos nos auto-

carros. 

No novo esquema, com a implantação do Corredor Bus os autocarros passaram a usar a Azinhaga das 

Galhardas e a Rua António Albino Machado em ambas as direções, reduzindo a distância de viagem 

em quase 700 m. O corredor é destinado apenas a veículos da Carris, pelo que não estão sujeitos a 

atrasos pelas condições gerais de tráfego. No cruzamento entre a Avenida Egaz moniz e a Azinhaga 

das Galhardas é dada prioridade aos autocarros. A entrada no Corredor Bus é feita pela deteção auto-

mática dos autocarros e os semáforos do cruzamento passam a vermelho. O semáfero Bus fica verde 

antes que o autocarro chegue, permitindo que prossiga sem parar. 

 

2.4.9.4- Rua XV de Novembro 

O caso de Rua XV de Novembro em Curitiba que entrou em funcionamento em 2014 (Albertin et al, 

2020). 

Corredor Bus com aproximadamente 2,5 Km de extensão. Atende um total de 12 linhas de Transporte 

Coletivo da cidade de curitiba e 53 000 pessoas por dia. Em termos operacionais, neste corredor Bus 

não há a possibilidade de ultrapassagem, possui 10 paragens Bus na extensão do corredor e o limite de 

velocidade permitida é de 50 Km/h. 

Num estudo realizado da redução do tempo de viagem foi constatado um ganho operacional em média 

de 44,5% no trecho percorrido no corredor. 

Decorre de uma análise crítica do sistema de corredor Bus pontos pertinentes para que de facto sua 

eficácia seja efitivamente comprovada. Nomeadamente sistemas inteligentes de programação semafó-

rica e a educação dos condutores de automóveis de modo a serem respeitadas as regras inerentes ao 

funcionamento de um corredor Bus. 

 

2.4.9.5- Columbus Avenue 

O caso de Columbus Avenue em Boston (Fig. 17) que entrou em funcionamento em 2021 (site: City of 

Boston, 2022). 

O Columbus Avenue é o primeiro Corredor Bus central da Nova Inglaterra e encontra-se em 2022 

aberto e em funcionamento. Em parceria, a cidade de Boston intruduziu um conjunto de melhorias na 

Columbus Avenue que beneficiam os passageiros de autocarros, peões e o bairro em geral. 

O projeto proporciona as seguintes melhorias: 

 Novo Corredor Bus Central de Jackson Square até Walnut Avenue. 

 Melhorias na segurança e acessibilidades de peões, incluindo novas faixas para peões, rampas, 

extensões de passeios e travessias mais seguras nas novas paragens. 
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 Novas “ilhas de embarque” com paragens com comodidades, incluindo coberturas e sinaliza-

ção de chegada em tempo real. 

Com os corredores Bus exclusivos na zona central da rua, os conflitos com o tráfego e os veículos 

estacionados são eliminados. É proporcionado aos autocarros serem mais rápidos e confiáveis. Essas 

melhorias economizam 4 a 7 minutos ao longo do corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo sido realizados inquéritos aos passageiros sobre o funcionamento dos corredores Bus centrais 

da Columbus Avenue, foram obtidos os seguintes resultados: 

 Mais de 78% dos passageiros ficaram satisfeitos com os corredores Bus. 

 74% dos passageiros relataram que as suas viagens foram mais rápidas. 

 74% dos passageiros disseram que as suas viagens foram mais consistentes. 

 82% dos passageiros sentiram-se seguros ao chegar á plataforma Bus. 

 

2.4.10- AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO EM SERVIÇOS DE TP  

2.4.10.1- Introdução 

Se um sistema é projetado a pensar no cliente, então o sucesso será quase garantido. Caso contrário, o 

fracasso também será quase garantido (BRT-Planning Guide, 2007).   

De acordo com Oliver (1997), a satisfação é definida como sendo a realização do cliente ‒ os indivi-

duos encontram dificuldades quando tentam com empenho obter satisfação do consumo de produtos 

ou serviços, pelo que no final se sentem realizados. Ainda segundo Oliver (1997), na prespetiva do 

consumidor a satisfação pode ser assemelhada a uma busca individual, um objetivo a ser alcançado a 

partir do consumo de um bem ou da fruição de um serviço. É consensual a permissa de que os consu-

midores querem ficar satisfeitos e a razão disso pode ser: 

Fig. 17- Corredor Bus central Columbus Avenue em Boston, 
EUA 
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 A satisfação em si é um estado final desejável do consumo de bem ou serviço. É um reforço e 

uma experiência prazerosa. 

 Evita a necessidade de tomar medidas de retificação adicionais ou sofrer as consequências de 

uma má decisão. 

 Reafirma a capacidade de tomada de decisão do consumidor. 

Para Budiono (2009), satisfação é um julgamento de que o recurso a um produto ou serviço, ou o pró-

prio produto ou serviço, fornecem um bom nível de realização e bem-estar quando a eles se recorre, 

incluindo niveis de satisfação insuficientes ou excessivos. A satisfação da necessidade é um processo 

comparativo dando origem às respostas de satisfação ou, a respostas que congregam essa satisfação. 

Ainda segundo Budiono (2009), qualidade do serviço é definida como uma comparação entre a expec-

tativa do cliente e a sua percepção do serviço e está relacionada com cinco dimensões distintas: tangí-

veis (instalações físicas, equipamentos e aparência do pessoal), fiabilidade (capacidade de realizar o 

serviço prometido com confiança e precisão), capacidade de resposta (disposição para ajudar o cliente 

e fornecer pronto atendimento), segurança (conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade 

de inspirar confiança e segurança) e empatia (cuidado, atenção individualizada da empresa a fornecer 

ao seu cliente). 

Budiono (2009) acrescenta que, a qualidade baseada no desempenho é enquadrada como resultado do 

ideal expectativa e da preferência idiossincrática do consumidor individual. Similarmente, satisfação 

tem demonstrado responder a desconfirmações de qualidade. Hipotéticamente, qualidade é vista como 

uma dimensão na qual a satisfação é baseada e esta é uma influência potencial nas percepções da qua-

lidade global. 

 

2.4.10.2- Satisfação dos utilizadores  

A qualidade de serviço no TP reflete-se na percepção do seu desempenho e vice-versa. A avaliação da 

qualidade de serviço recorre a abordagens e técnicas, tais como (Tyrinopoulos, 2008): 

 Satisfação do cliente no TP vista como nível geral de atendimento das suas expectativas, 

medido como a percentagem das expectativas do cliente que foram efetivamente cumpridas. 

 A fidelidade do cliente é refletida por uma combinação de atitudes e comportamentos, geral-

mente impulsionada pela sua satisfação. No entanto, envolve um compromisso do cliente de 

fazer um investimento sustentado numa relação continua com o serviço. 

 

A avaliação e melhoria da qualidade de seviço no TP tem alta prioridade para a maioria dos operado-

res. Hoje em dia, mais do que nunca, os operadores de TP vêem-se obrigados a colocar ênfase especial 

na monitorização e melhoria dos serviços prestados na tentativa de lidar com a proliferação do auto-

móvel e a deterioração das condições de tráfego, e em última análise, contribuir para uma mobilidade 

urbana sustentável (Tyrinopoulos, 2008). 

De acordo com He et al (2021), a satisfação com TP em corredores Bus significa o grau em que o 

cliente acredita que seus requesitos para com esse tipo de seviço, foram atendidos. Segundo esses 

autores para medir a satisfação com TP em corredores Bus são considerados três itens: satisfação geral 
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em relação aos corredores Bus, se os corredores Bus melhoraram a esperiência de viagem Bus e o 

quanto esse serviço se aproxima do nível ideal de serviço Bus. 

Quando é introduzido um aumento da qualidade no serviço de TP por meio da aplicação de medidas 

de prioridade que proporcionam significativas melhorias na sua operacionalidade, como é o caso da 

implantação de um corredor Bus, uma pesquisa de satisfação pode permitir avaliar e conhecer os indi-

ces de satisfação para com esse seviço. Além disso, pode permitir também, investigar sentimentos e 

atitudes dos passageiros nas viagens do dia-a-dia e fornecer sugestões construtivas para planeamento e 

ajuste de uma rede de Corredores Bus (Qian et al, 2018).  

 

2.4.10.3- Casos de estudo 

Vários estudos sobre satisfação e insatisfação nos serviços de TP têm sido realizados de modo a 

desenvolver e criar TP atraentes. 

Por exemplo, o Departamento de Transportes do Reino Unido (2003) realizou estudos sobre as neces-

sidades dos clientes no TP. Os utentes de TP desse país revelam como necessidades importantes a alta 

frequência do serviço, serviços confiáveis e tarifas que ofereçam baixa relação custo/benefício. Os 

autocarros também terão de ter uma ampla gama de destinos para cumprir a procura de viagens do 

utente. Neste estudo, os utilizadores de TP também relataram sobre a importância de informações de 

horários compreensiveis nas paragens e no jornal local, por forma a torná-los conhecedores da exis-

tência do seviço. A emissão de bilhetes com processos simplificados também é importante para fazê-

los usar o TP. 

Fellesson e Friman (2008) realizaram um estudo de satisfação onde foi concluido que diferenças na 

tecnologia e infraestrutura de TP podem causar diferenças na satisfação de requisitos individuais. 

Noutro estudo levado a cabo por Beirão e Sarsfield Cabral (2007), segundo os entrevistados uma das 

vantagens percebidas pelos utilizadores de TP refere-se ao tempo de viagem em corredores Bus ser 

menor (viagens mais rápidas) do que no TI.  

Qian et al. (2018) realizaram um estudo com o objetivo de a partir dos resultados obtidos orientar a 

reconstrução da rede de Corredores Bus de Xangai. Este estudo foi baseado em dados obtidos através 

de um questionário de satisfação. Esse questionário, para além de uma parte em que os entrevistados 

teriam de responder a um conjunto de questões de caraterização pessoal (que incluia o número de dias 

de viagem em autocarro na última semana e o motivo da viagem), consistiu em doze questões que 

visavam investigar a experiência do passageiro durante a viagem Bus e as suas opiniões sobre a rede 

de Corredores Bus da cidade. Oito questões incluidas nessa pesquisa de satisfação era sobre o grau de 

satisfação do passageiro em relação a: 

 Velocidade de transporte 

 Tempo de espera nas paragens 

 Transferência 

 Distância percorrida a pé até à paragem 

 Lotação do autocarro (horas de ponta) 

 Conforto do autocarro 
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 Tarifa 

 Qualidade do Serviço 

Outras três questões eram sobre o grau de concordância do passageiro em relação a: 

 Os Corredores Bus incentivam a transferência modal 

 A construção de Corredores Bus pode melhorar a experiência de viagem Bus 

 A Qualidade de Serviço dos Corredores Bus corresponde às expectativas dos passageiros 

Por último, uma quetão sobre a frequência com que o passageiro leva em conta que: 

 Na escolha da linha Bus, ela é ao longo de um Corredor Bus 

Os dados dos inquéritos foram tratados (estatísticamente através de modelos adequados) e analisados, 

e segundo os autores permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 Existem dois tipos de fatores que influenciam a avaliação dos passageiros de TP da rede de 

corredores Bus de Xangai. Um relaciona-se com o sistema Bus e inclui a velocidade Bus, o 

tempo de espera dos passageiros, conveniência da transferência, as distâncias percorridas a pé 

até às paragens Bus, o nível de lotação do autocarro e a tarifa. O outro relaciona-se com os 

passageiros Bus e inclui a sua preferência na escolha da rota Bus, as profissões, o motivo de 

viagem e a sua concordância com a eficácia operacional dos Corredores Bus. 

 Os passageiros que trabalham no governo, em empresa ou instituição, ou em profissões libe-

rais ou independentes e que usam o autocarro para a sua deslocação diária desempenham um 

papel significativo na satisfação co a qualidade de serviço dos corredores Bus. Para melhorar a 

eficácia operacional dos sistemas Bus de Xangai, as procuras desses grupos devem ser priori-

zadas. 

 A experiência dos passageiros deve ser considerada no planeamento e projeto de corredores 

Bus. É necessário para melhorar a velocidade dos autocarros ao longo dos corredores Bus e 

optimizar a localização das paragens Bus para alcançar transferências mais convenientes e 

menos distâncias a percorrer a pé. 
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3 

METODOLOGIA – CASO DE ESTUDO 

 

 

3.1- INTRODUÇÃO 

Convém lembrar neste ponto que este estudo tem como principal objetivo avaliar os impactos de um 

Corredor Bus na satisfação dos utilizadores de TP e na procura do TP. Pretende-se, conhecer as varia-

ções na avaliação da Qualidade de Serviço e mesmo na satisfação na perspetiva do utilizador, e estu-

dar a evoluçã da procura do TP. Deste modo poderemos estar a contribuir para conhecer melhor o 

papel do corredor a proporcionar TP com qualidade. 

Prosseguindo o estudo sobre Corredores Bus, poderá ser testado o desempenho prático deste caso de 

medida de prioridade ao TP, optando-se para esse efeito pela realização de um estudo de caso baseado 

nas perceções individuais. 

Assim, neste capítulo da metodologia apresenta-se esse estudo de caso que visa avaliar, o nível de 

satisfação dos utilizadores do serviço de TP num Corredor Bus da cidade do Porto e variação na pro-

cura do TP, e considerando os dados obtidos na pesquisa como testemunho para confirmar, ou não, os 

conhecimentos teóricos abordados no capítulo anterior sobre as suas vantagens.  

 

3.2- METODOLOGIA 

A metodologia que aqui se propõe seguir consiste num estudo de caso procedendo a um levantamento 

por meio de entrevistas numa pesquisa de campo. Muitas vezes são levadas a cabo intervenções de 

construção ou requalificação de infraestruturas rodoviárias, mas depois disso não são devidamente 
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avaliados os impactos na satisfação dos utentes de serviços que as utilizam. É importante reter a rele-

vância desse conhecimento, porque permite aferir da eficácia das medidas aplicadas e constitui infor-

mação preciosa na avaliação da necessidade de aplicação de medidas de alteração da infraestrutura, e 

no caso de serem necessárias que tipo de medidas. 

De modo a realizar o trabalho de pesquisa entendeu-se que a metodologia adotada se divide nos 

seguintes passos: 

1- Caraterização da pesquisa: nesta etapa é feita a escolha do tipo de pesquisa adotada na 

metodologia nos diferentes contextos, quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos 

objetivos, quanto ao método e quanto aos procedimentos; quanto á abordagem é uma pesquisa 

quantitativa, quanto à natureza é uma pesquisa aplicada (prática), quanto aos objetivos é uma 

pesquisa exploratória, quanto ao método ele será hipotético-dedutivo e quanto aos procedi-

mentos trata-se de um estudo de caso com pesquisa de campo (levantamento por meio de 

inquéritos). 

2- Elaboração do Inquérito: a partir dos conhecimentos derivados do capítulo anterior e parti-

cularmente da secção 2.4.10, foi desenvolvido um trabalho de elaboração de um conjunto de 

questões que deram origem ao Inquérito propriamente dito. 

3- Levantamento/Recolha de dados: esta etapa consistiu em desenvolver trabalho de campo no 

local do caso de estudo que se traduziu na realização de inquéritos junto das pessoas utilizdo-

ras de TP. 

4- Análise de dados: a análise de dados foi efetuada depois de registados os dados dos inquéri-

tos num ficheiro do Microsoft Excel, utilizando as ferramentas de análise que esse software 

possui. 

Na figura que se segue (Fig. 17) é apresentado um diagrama que representa os diferentes passos da 

metodologia proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18- Etapas da metodologia 
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3.2.1- CARATERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Já foram identificados os tipos de pesquisa adotados na metodologia. Importa agora justificar a sua 

adoção. 

Na abordagem uma pesquisa quantitativa significa que a recolha de dados é feita na prespetiva de 

quantificar as reações de muitos sujeitos a um conjunto limitado de perguntas, permitindo o tratamento 

estatístico desses dados para comparação de resultados. 

Quanto à natureza é uma pesquisa aplicada (prática), porque o estudo incide sobre um caso de solução 

prática para um determinado problema. 

Nos objetivos é uma pesquisa exploratória, porque consiste em desenvolver uma tarefa pretendendo 

com isso adquirir conhecimentos sobre determinado fenómeno. Este tipo de pesquisa assenta na pes-

quisa bibliográfica e também no estudo desse fenómeno que vai ser objeto de investigação através de 

uma pesquisa de campo realizando entrevistas. 

O método é hipotético-dedutivo, no sentido em que se quer confirmar hipotéticos atributos benéficos 

num caso particular a partir do conhecimento geral e teórico do problema.  

Quanto aos procedimentos é um estudo de caso com pesquisa de campo, uma vez que foi esse o pro-

cedimento adotado no estudo. O estudo de caso, mais frequentemente desigado de caso de estudo, será 

tratado mais à frente em secção própria (3.3). 

 

3.2.2- ELABORAÇÃO DO INQUÉRITO 

O Inquérito utilizado na pesquisa de satisfação aos utentes do serviço de TP no Corredor Bus (CAAQ) 

da Avenida de Fernão de Magalhães intitula-se: “INQUÉRITO AOS UTILIZADORES DO CAAQ 

DA AV. FERNÃO DE MAGALHÃES”. É composto por um cabeçalho e pelo inquérito propriamente 

dito. Nesse cabeçalho podem ser registados alguns elementos técnicos, mais precisamente, o número 

de inquérito, dia e hora da entrevista, a paragem na qual a entrevista foi realizada e finalmente a linha 

ou linhas utilizadas pelo utente. 

O inquérito propriamente dito foi desenvolvido num processo de elaboração de perguntas que resultou 

numa estrutura dividida em dois blocos. O primeiro sobre informaões básicas de carater mais pessoal e 

o segundo constituído por um questionário relacionado com o Corredor Bus implementado. Relativa-

mente ao questionário a sua primeira pergunta, que queria saber se a utilização por parte do passageiro 

era anterior à implantação do Corredor Bus, separa as restantes perguntas em duas partes. A primeira 

destinada aos utilizadores do serviço “antes” e “depois” da implantação do Corredor Bus e a segunda 

apenas para os que só passaram a utilizar o serviço “depois” da implantação.  

A parte dirigida aos utilizadores do “antes” e do “depois” começa por duas perguntas que inquerem 

acerca da apreciação do serviço atual comparativamente com o serviço anterior à implantação relati-

vamente a tempo de viagem, tempo de espera, frequência/pontualidade e avaliação geral do serviço. 

De seguida surge outra pergunta onde é questionado o nível de satisfação com o serviço no período 

anterior e posterior à implantação do Corredor Bus. A este grupo é inquirido também a frequência 

semanal de utilização antes e depois da implantação. Finalmente as duas últimas perguntas questionam 
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acerca do nível de satisfação com a segurança de uma paragem (BL4 – Barros Lima) localizada no 

meio da rua (verificou-se a existência desta paragem com localização entre as vias de circulação e por 

isso ser de todo o interesse recolher a opinião dos passageiros em relação à sua segurança) e do nível 

de concordância com o ponto de vista de que a construção de Corredores Bus incentiva o uso de TP 

em vez do automóvel. 

A segunda parte dirigida aos utilizadores após a implantação do Corredor Bus questiona, a razão por 

que passarama utilizar o serviço, o nível de stisfação e a frequência semanal de utilização relativamen-

te ao atual seviço, finalizando com duas perguntas comuns à primeira parte e já descritas (ver Fig. 26 

em Anexo). 

 

3.2.3- LEVANTAMENTO/RECOLHA DE DADOS 

Com o objetivo de avaliar o nível de satisfação dos utilizadores do serviço de Transporte Público no 

Corredor Bus (CAAQ – Corredor de Autocarros de Alta Qualidade) da Avenida de Fernão de Maga-

lhães, Porto, foram realizados inquéritos de opinião sobre o serviço para fazer uma pesquisa de satis-

fação. Para isso efetuaram-se inquéritos presenciais no terreno durante sete dias, dia 31 de Março, dias 

1, 5, 6, 8, 11 e 12 de Abril, de 2022 e durante o dia. Tendo sido realizadas 200 inquéritos (que consti-

tuirão a amostra da pesquisa) em entrevistas a utilizadores de TP, as quais ocorreram em diferentes 

paragens ao longo da extensão do Corredor Bus e enquanto aguardavam pela chegada do autocarro no 

qual iriam seguir viagem, e em número proporcional ao volume de passageiros que a cada uma aflui 

habitualmente. As entrevistas foram realizadas nas três primeiras paragens do troço ascendente: Cam-

po 24 de Agosto (C24A1), Campo 24 de Agosto (C24A4) e Barros Lima (BL4); bem como nas três 

primeiras paragens do troço descendente: São Crispim (SCRP6), Escola Soares dos Reis (ESR2) e 

Barros Lima (BL2). Este procedimento deveu-se ao facto de, pretender-se que os possíveis utilizado-

res a entrevistar, possuíssem conhecimento e experiência de viagem em percursos de autocarro que 

abordassem o Corredor Bus na maior extensão possível (ver Fig. 25). Além disso, nessas diferentes 

paragens alternou-se a hora da realização das entrevistas, por forma a que tanto quanto possível elas 

ocorressem em horas diferentes, tendo em vista a recolha de dados o mais diversificados possível. As 

entrevistas em si, foram efetuadas de forma aleatória tendo apenas havido a preocupação de serem 

realizadas em número equilibrado em termos de género e de faixa etária (não concentrar as entrevistas 

apenas em determinada faixa etária). 

 

3.2.4- ANÁLISE DE DADOS 

A análise de dados vai ser incluida no capítulo 4 deste trabalho dedicado aos resultados que pela sua 

relevância, uma vez que são eles que permitem tirar conclusões da pesquisa efetuada, a sua abordagem 

é feita num capítulo à parte. 

 

3.3- CASO DE ESTUDO 

Quer-se com este estudo avaliar e testar os benefícios na Qualidade de Serviço do TP rodoviário rela-

cionados com a implantação de um Corredor Bus e que permitirá saber do seu desempenho, na perspe-
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tiva da satisfação dos utilizadores. Para o efeito, como já foi referido, foram realizados inquéritos às 

pessoas que utilizam o serviço de TP nesse corredor. Para permitir uma melhor análise, os inquéritos 

incluiam questões que requeriam da parte dos entrevistados uma avaliação da situação atual, de corre-

dor implantado, em comparação com a situação anterior (o Corredor Bus já existia no sentido descen-

dente entre a Rua de Nova de S. Crispim e o Campo 24 de Agosto, no período das 7h00 às 10h00). 

Esse estudo foi dividido em várias etapas como também já foi referenciado. 

Nesta secção quer-se identificar e localizar o caso em estudo e em sequência disso fazer também a sua 

caraterização física. Importa também neste contexto caraterizar a situação atual pós implantação que é 

de pleno funcionamento. 

 

3.3.1- IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Inserido numa intervenção requalificação da Avenida de Fernão de Magalhães, localizada na cidade 

do Porto, Portugal, foi implementado nessa Avenida um Corredor Bus, por iniciativa da CMP e para 

melhorar a infraestrutura rodoviária de TP, que entrou em funcionamento em Setembro de 2021 (prin-

cipal fator na sua escolha para caso de estudo). O estudo que se pretende realizar é sobre esse Corredor 

Bus (designado de CAAQ – Corredor de Autocarros de Alta Qualidade) e cuja localização foi acima 

referida (Fig. 19). Segundo o Relatório do PDM do Porto de 2020 e em relação à rede circulação de 

transportes rodoviários, a Avenida de Fernão de Magalhães é uma via radial, constituindo um dos 

principais eixos de entrada e saída da cidade do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal objetivo do CAAQ era organizar e reforçar a oferta de TP. Por outro lado pretendia-se 

captar mais utilizadores. A estratégia do CAAQ integra-se noutra mais vasta, que visa a criação de 

corredores em cintura e radialmente no contexto de toda a cidade (sobre objetivos do CAAQ: informa-

ção prestada em reunião com técnicos da CM do Porto). 

Fig. 19- Localização do caso de estudo [Corredor Bus (CAAQ) da Av. de Fernão de 
Magalhães] (fonte: Google Maps) 
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Segundo a tipologia de sistemas de transporte BRT, um sistema BRT também poderá ser designado 

um sistema Metrobus. O Corredor Bus (CAAQ) da Avenida de Fernão de Magalhães é habitualmente 

denominado um sistema Metrobus, no entanto, não parece reunir as caraterísticas de um sistema de 

transportes BRT, o que parece ser também a opinião de técnicos responsáveis pela elaboração do rela-

tório de Revisão do PDM do Porto de 2019. Eles manifestam nesse documento esse mesmo entendi-

mento, afirmando que a designaçã BRT se destingue do CAAQ: “por ser uma infraestrutura com 

caraterísticas para muito maior capacidade de transporte e em que o acesso ao transporte se baseia 

num sistema semifechado ou mesmo fechado”. 

 

3.3.2- CARATERIZAÇÃO FÍSICA 

O Corredor Bus da Avenida de Fernão de Magalhães possui uma extensão total de cerca de 1400 m, 

com cerca de 750 m de duplo sentido e cerca de 650 m em sentido único. No sentido ascendente se 

extende desde o Campo 24 de Agosto até à Rua do Amparo (extensão de cerca de 750 m) e no sentido 

descendente desde Praça Francisco Sá Carneiro até ao Campo 24 de Agosto (extensão de cerca de 

1400 m) (Fig. 20), e ainda um pequeno troço (sentido ascendente) a partir do início da Praça do Dr. 

Francisco Sá Carneiro com cerca de 150 metros. O troço ascendente do Corredor Bus é do tipo With-

flow por ter uma via adjacente do restante tráfego no mesmo sentido, e quanto à sua localização é ao 

mesmo tempo left-side (do lado esquerdo daquele sentido de circulação) e median-side (zona central 

da rodovia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao troço descendente será do tipo Contraflow pela via adjacente ser de sentido contrário, e pela 

sua localização curbside ou seja do lado direito e adjacente ao passeio. Essa caraterização poderá ser 

visualiza em fotos do corredor em via de duplo sentido, ascendente e descendente (Fig. 21) e sentido 

único, descendente (Fig. 22).  

Fig. 20- Corredor Bus (CAAQ) da Av. de Fernão de Magalhães (fonte: Google Maps) 
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De referir umas pequenas variações: sentido ascendente em pequeno troço (cerca de 150 m a partir do 

início da Praça F. Sá Carneiro) passa a curbside e no início do sentido descendente (cerca de 50 m) 

passa a left-side, e quanto ao sentido de circulação serão ambos os casos Withflow (Fig. 23). 

                                         (a)                                                                                         (b)                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                           

 

Fig. 21- Aspeto do corredor na zona de sentido duplo (ascendente e descenden-
te) 

Fig. 22- Aspeto do corredor na zona de sentido único (descendente) 

Fig. 23- Aspeto do corredor: (a)-sentido ascendente a 
partir do início da Praça F. Sá Crneiro e (b)-sentido 

descendente no início do corredor. 
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Quanto às paragens deve ser referido o aspecto das condições (bom funcionamento, conforto, seguran-

ça e informação prestada) oferecidas aos passageiros e o da sua localização. No que diz respeito às 

condições oferecidas aos passageiros, as paragens do corredor podem ser caraterizadas da seguinte 

forma:  

 Em termos de funcionamento, não apresentam piso sobreelevado de modo a proporcionarem 

rapidez nas operações de embarque ou desembarque de passageiros. 

 No conforto, as de maior movimento, Campo 24 de Agosto (C24A1 e C24A4 integrada na 

C24A1 e apenas serve a linha 303) e Escola Soares dos Reis-ESR2 apresentam abrigo, assen-

tos, e beneficiam da iluminação pública e são de fácil acesso. A Barros Lima (BL4) de movi-

mento manifestamente mais reduzido, apresenta também abrigo, assentos e objetos de ilumi-

nação, embora quanto ao acesso e permanência poderá gerar algum desconforto. As de menos 

movimento, S. Crispim (SCRP6) e Barros Lima (BL2), apresentam apenas um poste, mas são 

de fácil acesso pois partilham o espaço com o passeio. As restantes paragens, NAVE2 e 

C24A3 (NAVE2 é de pouco movimento e a C24A3 de movimento semelhante à C24A1) apre-

sentam abrigo e assentos e beneficiam da iluminação pública, sendo de fácil acesso e não 

foram utilizadas na realização de inquéritos. 

 Na segurança, serão todas seguras com exceção da Barros Lima (BL4) que se situa entre vias 

de circulação e no seu acesso será necessário atravessar a rua (independentemente do passeio 

em que se encontre a pessoa) o que, mesmo havendo passadeira, levanta questões de seguran-

ça. Enquanto os passageiros aguardam pelo transporte o espaço de que dispôem é exíguo por 

ser confinado por dois lados que são espaços de circulação em velocidade geradores de des-

conforto e insegurança (Fig. 24). Este tema será abordado mais à frente no capítulo 4 na análi-

se de resultados do Inquérito, o qual inclui uma questão que pretende avaliar a opinião das 

pessoas a esse respeito. 

 Nas informações prestadas, as condições que as paragens apresentam dependerá do movimen-

to que apresentam que se refletirá  nas condições gerais e na própria prestação de informação. 

A paragem do Campo 24 de Agosto (C24A1 e C24A4) apresenta um painel eletrónico de 

prestação de informação em tempo real, necessário pelo elevado movimento que regista. As 

que apresentam abrigo e assentos prestam informações, por meio de paineis estáticos, de horá-

rios e mapas de percurso das linhas. As que apresentam apenas um poste, estes tem afixadas 

informações horárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 24- Aspeto da paragem Barros Lima (BL4) 
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Sobre a localização das paragens:  

 Quanto à localização (ponto de localização relativo à extensão do corredor) (Fig. 24), o 

Inquérito referido não contempla este item por não se considerar uma diferenciação associada 

à implantação do corredor que possa constituir um novo atributo potenciador das suas 

condições de operacionalidade e que possa ser testado. Embora em bom rigor as paragens 

integradas num sistema com corredor participem na sua filosofia geral de potenciar o seu 

desempenho. De referir, no entanto, que a quando da realização dos inquéritos algumas pes-

soas faziam comentários manifestando desagrado para com determinadas alterações de 

localização de paragens registadas no processo de implantação do corredor. Pelo menos na 

prespetiva do utilizador do serviço este fator é relevante. 

 

Quanto aos semáforos de referir a sua elevada concentração ao longo do corredor, o que constituirá 

um forte handicap para o seu bom desempenho. No sentido ascendente existem 6 semáforos (5 em 

cruzamentos com passadeira; e 1, apenas com passadeira) e no sentido descendente 14 semáforos (12 

em cruzamentos com passadeira; e 2, apenas com passadeira) (Fig.25). É assegurado serem de última 

geração, apresentando um funcionamento que nos cruzamentos concedem prioridade aos autocarros 

relativamente aos restantes veículos. Estando em estudo a possibilidade de evoluir para um sistema em 

que haverá comunicação entre os autocarros e os sinais luminosos.  
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Fig. 25- Esquema geral do posicionamento relativo de Paragens de 
autocarros e Semáforos do Corredor Bus da Avenida de Fernão de 

Magalhães 



Corredores Bus nas cidades e análise do corredor da Avenida de Fernão de Magalhães 

 
 

47 
 

 

 

 

 

4 

RESULTADOS 

 

 

4.1- INTRODUÇÃO  

Depois de realizadas as entrevistas foi a vez de registar as opções de resposta dos entrevistados numa 

folha de um ficheiro do Excel. Realizado o registo de todos os resultados dos inquéritos procedeu-se à 

sua organização contabilizando para cada item a ser avaliado o número de respostas para cada catego-

ria e no fim foi calculada a respetiva percentagem, tendo-se efetuado ao mesmo tempo a verificação 

dos resultados. Dessa forma foi possível conter os resultados em tabelas e gráficos de forma organiza-

da de forma a poderem ser apresentados.  

Este capítulo tem como objetivo organizar e compreender os dados recolhidos na pesquisa. O assunto 

que se pretende abordar é a análise de dados (apresentação, análise e discussão dos resultados).  

 

 4.2- ANÁLISE DE DADOS - APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

Em relação aos resultados de todos os inquéritos realizados, e em nº de 200 como já foi dito, cumpre-

se agora o objetivo referido na secção anterior. 
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Antes de abordar os resultados do inquérito propriamente dito, faz-se a descrição de alguns elementos 

técnicos no que poderá designar-se de ficha técnica (Tabela 4).  

Relativamente aos dados técnicos de referir que a paragem onde foram realizadas mais entrevístas foi 

a paragem C24A1 (Campo 24 de Agosto) com cerca de 41%, seguida da ESR2 (Escola Soares dos 

Reis) com 31% e da BL4 (Barros Lima) com 12%. As restantes paragens apresentam um volume de 

utilização muito reduzido e as entrevistas aí realizadas foram também em número muito reduzido. Em 

relação às linhas utilizadas a linha 305 será a mais frequentada com cerca de 28%, seguida da 401 e 

800 com cerca de 12% cada, sendo que 42% dos entrevistados utilizam multiplas linhas (Tabela 5 em 

anexo). 

 

Tabela 4- Alguns elementos técnicos do Inquérito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Os resultados relativos ao primeiro bloco do Inquérito e referentes às informações básicas dos entre-

vistados são apresentados nos gráficos 1,2,3,4 e 5, e na tabela 6 em anexo. 

 

Quanto às Informações básicas de referir o seguinte:  

 Foram entrevistados mais mulheres do que homens (respetivamente 58% e 42%). Este valor é 

natural uma vez que a população feminina é mais numerosa do que a masculina (Gráf. 1). 

 Em relação à idade, as faixas etárias onde se concentraram maior número de entrevistados são 

a dos menores que 30 anos e a dos maiores que 60 anos, ambas na casa dos 30% (cerca de, 

respetivamente, 36% e 30%). De referir que a sua média de idades é cerca de 45 anos. Esta 

concentração explica-se por se incluir na faixa etária inferior os estudantes frequentadores da 

escola secundária, na sua maioria menores de idade e privados da utilização de TI, sendo pró-

prio da sua condição a utilização do TP. Quanto à faixa etária superior ela inclui os reforma-

dos que, na sua maioria e pela sua idade avançada, recorrem preferencialmente ao TP para se 

deslocarem (Gráf. 2). 

 A atividade mais representada é a de trabalhador com cerca de 45%, seguida da de estudante e 

reformado com igual percentagem de cerca de 24%. Isso resultará de a maioria das pessoas se 

encontrarem em idade ativa e precisarem habitualmente do TP para se deslocarem. A classe de 

estudantes e reformados, pela sua condição e como foi referido, serão também em grande nº 

potenciais utilizadores do TP (Gráf. 3).  

Item Elementos técnicos 

nº de entrevistas 200 

dias 31 de Março, 1, 5, 6, 8, 11 e 12 de Abril de 2022 

hora durante o dia 

Paragens C24A1, C24A2, BL4, SCRP6, ESR2 e BL2  

Linhas 300, 301, 303, 305, 401 e 800 
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 O motivo de viagem mais apresentado verifica-se ser o trabalho com 38%, seguido da escola 

com cerca de 23%. Em conjunto, trabalho e escola são 61% dos motivos de viagem. Como 

trabalhadores e estudantes são frequentadores assíduos do TP para se deslocarem, é natural 

que tenham sido abordados nessa tarefa diária (Gráf. 4). 

 Os entrevistados maiores de idade que responderam ter carro à disposição são apenas 24%, 

enquanto os que responderam não, são os restantes 76%. Neste resultado, podem ser identifi-

cados dois aspetos, um mais positivo e outro mais negativo. O 1º é que um quarto dos entre-

vistados maiores de idade utiliza oTP por opção, e o 2º refere-se aos restantes três quartos que 

poderão utilizar o TP por não terem outra alternativa (Gráf. 5). 
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Gráf. 2- Repartição dos entrevistados por Género 

Gráf. 1- Repartição dos entrevistados por Faixa etária 

42% 

58% 

Masculino 

Feminino 



Corredores Bus nas cidades e análise do corredor da Avenida de Fernão de Magalhães 

 

 

50 
 

  
46% 

25% 

5% 

25% 

1% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

Trabalhador Estudante Desempregado Reformado Outra 

%
 e

n
tr

e
vi

st
ad

o
s 

Atividade 

24% 

76% 

Sim 

Não 

38% 

24% 

1% 

12% 

6% 

20% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

Trabalho Escola Negócios Compras  Entreteniº Outro 

%
 r

e
sp

o
st

as
 

 

Motivo viagem 

Gráf. 3- Tipo de Atividade dos entrevistados 

Gráf. 3- Motivo de viagem dos entrevistados 

Gráf. 5- Quanto aos entrevistados terem carro à disposição (maiores de 
idade) 
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67% 

33% 

"antes" e "depois" 

"depois" 

4.2.2. QUESTIONÁRIO SOBRE O CORREDOR BUS 

Os resultados relativos ao segundo bloco do Inquérito, e referentes ao Questionário sobre o Corre-

dor Bus propriamente dito, são apresentados nos gráficos 6, 7, 8 e 9 e tabelas 7, 8, 9, 10 e 11 em ane-

xo.  

A primeira pergunta do Questionário é comum a todos os entrevistados e determina a parte das restan-

tes perguntas que o entrevistado vai ser sujeito, dividindo-os em dois grupos. A primeira parte desti-

nada ao grupo que utiliza o serviço de TP “antes” e “depois” da implantação do Corredor Bus e a 

segunda parte destinada ao grupo dos que utiliza o serviço apenas “depois” dessa implantação.  

Essa primeira pergunta revelou que 67% dos entrevistados utilizaram e utilizam o serviço “antes” e 

“depois” da implantação do Corredor Bus, e utilizam apenas agora 33%. Isso significa que 33% dos 

inquiridos são novos utilizadores, o que representa um acréscimo significativo do nº de utilizadores do 

serviço. Este aumento do nº de utilizadores, que traduz um aumento da procura, é um dado objetivo e 

factual independentemente da razão declarada pelos inquiridos para tal opção. Embora, este valor não 

seja um valor absoluto, por que sabemos o nº de entradas no sistema, mas não sabemos o nº de saídas. 

Mesmo assim, há aqui uma evolução que se poderá relacionar com a melhoria da Qualidade do Servi-

ço (Gráf. 6 e Tabela 7 em anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª PARTE 

Esta parte aborda os resultados relativos à primeira parte do Questionário sobre o Corredor Bus 

para o primeiro grupo de entrevistados num universo de 134 entrevistados em 200. 

Os resultados identificados no parágrafo anterior e por item, permitem fazer as seguintes considera-

ções na tentativa de os compreender: 

 Em termos de Tempo de viagem, a maioria (56%) declarou estar melhor o serviço. Para perto 

de 70% o serviço está melhor ou muito melhor, significando isso uma perceção de redução 

nos Tempos de viagem. Depreende-se dessas respostas, ser esse o parâmetro sobre o qual res-

Gráf. 4- Tipo de utilizadores quanto ao período de utilização relativo à 
implantação do Corredor Bus 
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tam poucas dúvidas, que representa o maior benefício decorrente da implantação do Corredor 

Bus e resultante de uma melhoria da velocidade comercial. É um resultado esperado, não fosse 

esse o principal indicador da qualidade de serviço do TP nessas vias e o mais decisivo na 

opção pela sua implantação. Esse resultado está também de acordo e confirma o conhecimento 

teórico sobre o tema por via da pesquisa bibliográfica (Gráf. 7 e Tabela 8 em anexo). 

 Em termos de Tempo de espera a maior percentagem dos entrevistados afirma que o serviço 

está igual (cerca de 48%), embora cerca de 36% digam estar melhor. Essas duas categorias 

representam em conjunto 84% das respostas. Esses 48% acham que o tempo de espera é o 

mesmo que no período anterior à implantação, o que poderá significar que a frequência de 

autocarros ser a mesma desse período (a frequência não é influenciada diretamente pela exis-

tência de Corredor Bus, mas a melhoria nas condições de operacionalidade pode permitir fre-

quências mais altas - a frequência atual é referido ser de 20 circulações/hora/sentido nas horas 

de ponta, que corresponde a uma em cada 3 minutos). Isto, uma vez que o Tempo de espera 

não terá a ver com atrasos em relação à hora marcada, mas antes com o tempo decorrido entre 

a hora de chegada à paragem e a hora de chegada do autocarro (assim é interpretado pelas pes-

soas), que dependerá em larga medida da frequência (que determina o máximo de tempo de 

espera) e também do momento de chegada à paragem relativo ao intervalo de frequência. Nes-

te tipo de serviço, os horários estabelecidos não são normalmente considerados pelas pessoas. 

Nas paragens com informações em tempo real através de paineis eletrónicos a diferença reside 

na informação prestada aos passageiros do quanto ainda terão de esperar (Gráf. 7 e Tabela 8 

em anexo). 

 Em termos de Frequência/Pontualidade a maior percentagem dos entrevistados afirma também 

que o serviço está igual (cerca de 45%) e a seguir cerca de 38% afirmam estar melhor. No seu 

conjunto também 84% dizem, portanto, estar igual ou melhor. Frequênca e Pontualidade são 

dois parâmetros que foram questionados, de forma associada e num parâmetro só. Esta ques-

tão poderá ter sido interpretada pelos entrevistados como outra forma de questionar acerca do 

Tempo de espera, visto que, como foi referido, Frequência se relaciona diretamente com Tem-

po de espera e Pontualidade é um parâmetro que permanece oculto. Daí, talvez, o resultado de 

45% achar o serviço igual, ser muito semelhante ao do Tempo de espera. Além disso, essa 

maioria adicionada ao nº dos que acham a Frequência/Pontualidade melhor resulta num valor 

idêntico (84%) (Gráf. 7 e Tabela 8 em anexo). 

 Quanto à qualidade do serviço em geral, os entrevistados avaliam o serviço como melhor 

numa maioria de perto de 60%, que passa a 75% se adicionarmos os que o acham muito 

melhor, sendo um resultado esperado. Aqui deve-se ter em conta o peso do Tempo de viagem 

entre os parâmetros que determinam a Qualidade de Serviço e que já foi referido anteriormen-

te a demonstração de melhoria nas respostas dos inquiridos (Gráf. 7 e Tabela 8 em anexo).   

 Também relativamente ao serviço em geral, mas agora em termos de grau de satisfação, de 

salientar a percentagem de satisfeitos e muito satisfeitos ter passado de 72% antes da implan-

tação do Corredor Bus, para 93% depois dessa implantação. Resultados coerentes com a já 

referida demonstração de melhoria da Qualidade de Serviço em respostas anteriores (Gráf. 8 e 

Tabela 9 em anexo). 

 Quanto à frequência de utilização do serviço por semana, para várias vezes ou todos os dias, 

passou de cerca de 83% antes da implantação do Corredor Bus para 88% depois (houve um 

ligeiro aumento, cerca de 5%). Os utilizadores mais frequentes que são (e já o eram antes da 

implantação) em grande maioria (na ordem dos 80%, como é referido) sofreram um ligeiro 

aumento (cerca de 5%) revelando uma tendência, embora diminuta, para o aumento da fre-
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quência de utilização que se traduz no aumento do nº de viagens efetuadas e não de utilizado-

res (esse indicador, já referido, está presente na pergunta nº 1 que nos dá o nº de novos utiliza-

dores) (Gráf. 8 e Tabela 9 em anexo). 

 Uma apreciável maioria (cerca de 65%) dos utilizadores entrevistados responderam estar satis-

feito ou muito satisfeito, no grau de satisfação com segurançam da paragem (BL4) localizada 

no meio da rua. O comentário será reservado para os resultados no total da amostra (Tabela 9 

em anexo). 

 Cerca de 81% dos entrevistados afirmaram concordar ou concordar muito, com o ponto de 

vista de que os Corredores Bus incentivam o uso do TP em vez do automóvel. Tal como no 

item anterior, o comentário será reservado para os resultados no total da amostra (Tabela 9 em 

anexo). 

 

 

Gráf. 5- Avaliação do serviço com Corredor Bus implantado face ao período anterior 
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2ª PARTE 

Esta parte aborda os resultados relativos à segunda parte do Questionário sobre o Corredor Bus para 

o segundo grupo de entrevistados num universo de 66 entrevistados em 200. 

Os resultados relativos à 1ª pergunta, são apresentados no Gráf. 9. Os resultados relativos às restantes 

perguntas são incluídos nos gráficos dos resultados totais da secção seguinte. No entanto, em anexo, a 

Tabela 10 pormenoriza os resultados da 1ª pergunta e a Tabela 11 apresenta os valores parcelares das 

restantes perguntas. 

Os resultados identificados anteriormente, merecem as seguintes considerações: 

 Em relação ao motivo apresentado pelo qual passaram a utilizar o serviço desse grupo de 66 

entrevistados, a maioria (76%) respondeu ter sido a mudança de residência ou local de ativi-

dade (trabalho ou escola ou atividade terapeutica). Apenas cerca de 9% atribuiram esse facto a 

uma opção de mudança de modo de transporte e apenas uma pessoa respondeu ter-se devido à 

melhoria do serviço A melhoria do serviço pode aproximar as pessoas, mas não é determinan-

te na decisão de utilização de determinado serviço e como é óbvio as pessoas orientam-se em 

função das suas necessidades (Gráf. 9 e Tabela 10 em anexo). 

 Na satisfação com o serviço em geral 91% responderam estar satisfeitos ou muito satisfeitos, 

valor muito semelhante ao obtido para o primeiro grupo (93%). Na frequência de utilização, 

92% dizem utilizar o serviço por semana várias vezes ou todos os dias, valor ligeiramente 

superior ao obtido para o primeiro grupo (88%). Nos items relativos a satisfação com o servi-

ço em geral e frequência de utilização sobressai a comparação do “antes” com o “depois” da 
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Gráf. 6- Satisfação com o serviço em geral e Frequência de utilização por semana, antes e depois da 
implantação do Corredor Bus 
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implantação no 1º grupo, na tentativa de compreender a variação de valores. No 2º grupo ape-

nas para a situação atual, os valores obtidos são muito aproximados aos do 1º grupo. Apenas 

de referir valores de stisfação na ordem dos 90% em relação a seviço em geral, dando conta de 

uma perceção de qualidade no serviço, e frequência de utilização elevada (várias vezes ou 

todos os dias) em cerca de 90% dos casos (Tabela 11 em anexo). 

 Na avaliação da segurança da paragem BL4, 62% dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos, 

valor semelhante ao obtido para o primeiro grupo (65%) (Tabela 11 em anexo). 

 Cerca de 89% afirmaram concordar simpesmente ou muito com o ponto de vista de que os 

Corredores Bus incentivam o uso do TP em vez do automóvel, valor também semelhante ao 

obtido para o primeiro grupo (81%) (Tabela 11 em anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. TOTAL DA AMOSTRA 

Foi possível agregar os resultados de todos os entrevistados (universo de 200 entrevistados) para o 

período comum aos dois grupos (período pós implantação) e relativos a: serviço em geral, frequência 

de utilização, segurança de paragem (BL4) e concordância com o ponto de vista de que os Corredores 

Bus incentivam o uso do TP em vez do automóvel (Gráf. 10, Gráf. 11 e Gráf. 12 e Tabela 12 em ane-

xo).   

Para o total dos entrevistados e relativamente à situação atual de Corredor Bus implantado, decorre 

dos resultados obtidos a seguinte análise (de referir que estes valores são valores ponderados dos valo-

res parcelares do 1º e 2º grupo, sendo mais equilibrados (fiáveis) por representarem o total da amos-

tra): 
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Gráf. 7- Motivo pelo qual passaram a utilizar o serviço 
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 Cerca de 93% dos entrevistados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço em geral. 

Os valores parcelares são respetivamente, 93% e 91% (Gráf. 10 e Tabela 12 em anexo). 

 Em termos de frequência de utilização, 90% utilizam o serviço por semana várias vezes ou 

todos os dias. Os valores parcelares são respetivamente, 88% e 92% (Gráf. 11 e Tabela 12 em 

anexo).. 

Os resultados inerentes aos restantes dois items introduzidos nas duas últimas perguntas comuns às 

duas partes do Questionário sobre o Corredor Bus implantado, faz todo sentido que sejam interpreta-

dos em relação ao total dos entrevistados e através das seguintes considerações: 

 Os resultados obtidos relativos à satisfação com a segurança da paragem BL4 traduziram-se 

numa maioria de 64% de satisfeitos ou muito satisfeitos. Os valores parcelares são respetiva-

mente, 65% e 62%. Essa percentagem de entrevistados não levanta problemas de segurança 

relacionados com a referida paragem, o que deve ser registado. Já no que se refere aos 36% 

que dizem estar muito insatisfeitos, insatisfeitos ou ns/nr, o mesmo não acontece. Essas três 

categorias de resposta correspondem a um sentimento de insegurança, assumido ou ainda não 

completamente assimilado, na utilização da paragem. Pelo que esta opção tomada no desenho 

de projeto é bem aceite pela maioria, mas existe uma minoria expressiva que levanta algumas 

ou mesmo muitas reservas a este tipo de solução. Falta saber se as vantagens operacionais 

superam as desvantagens nas condições de segurança (nem que seja para uma minoria) (Gráf. 

10 e Tabela 12 em anexo). 

 Em termos de concordância com o ponto de vista de que os Corredores Bus incentivam o uso 

do TP em vez do automóvel, 84% concorda ou concorda muito, não havendo praticamente 

discordantes, e apenas 14% acham ser indiferente. Os valores parcelares são respetivamente, 

81% e 89%. Isto revela ser muito positiva a apreciação que as pessoas fazem dos Corredores 

Bus (Gráf. 12 e Tabela 12 em anexo). 
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4.2.4- CRUZAMENTO DE RESULTADOS  

Nesta secção quiz-se comparar para o total de entrevistados, os resultados para os diferentes sexos e 

diferentes faixas etárias, referentes a: serviço em geral, frequência de utilização, segurança da paragem 

BL4 e concordância com o ponto de vista de que os Corredores Bus incentivam o uso do TP em vez 

do automóvel. Deste modo fez-se o cruzamento de dados, e dos resultados obtidos salienta-se a 

seguinte análise relativa ao 1º e último casos, por se considerar de maior interesse: 

 Na distribuição dos resultados por sexo e em relação ao serviço em geral resulta que, a percen-

tagem de satisfeitos é superior nas mulheres e a de muito satisfeitos é superior nos homens. 

Verificou-se as mulheres serem mais moderadas nas suas avaliações e os homens mais incisi-

vos. Relativamente à concordância com o ponto de vista de que os Corredores Bus incentivam 
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Gráf. 9- Frequência de utilização por semana pós implantação, para o total dos 
entrevistados 

Gráf. 10- Concordância com o ponto de vista de que os Corredores Bus incentivam o 
uso do TP em vez do automóvel, para o total dos entrevistados 
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o uso do TP em vez do automóvel, pode ser feito o mesmo tipo de comentário (essa constata-

ção é evidenciada nos gráficos 13 e 14; as tabelas 13 e 14 em anexo apresentam os resultados 

para os restantes casos). 

 Na distribuição dos resultados por faixas etárias e no serviço em geral regista-se a maior per-

centagem de satisfeitos dos 30-45 anos e a maior percentagem de muitos satisfeitos dos 46-60 

anos. Variações relativas muito semelhantes se registam nos valores para essas categorias, 

agora relativas ao nível de concordância em relação a: Corredores Bus incentivam uso de TP 

em vez de automóvel (ver gráficos 15 e 16; as tabelas 15, 16, 17 e 18 em anexo apresentam os 

resultados para os restantes casos). 
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Gráf. 11- Variação com o sexo dos valores de satisfação relativos a serviço em geral 

Gráf. 12- Variação com o sexo dos valores de concordância em relação a: Corredores Bus 
incentivam uso de TP em vez de automóvel  
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Em relação ao cruzamento de resultados, ele não acrescentará informação muito diferenciadora há já 

existente, pelo que não se justifica desenvolver muito a aplicação desse método de análise. A não ser 

que se pretenda tentar identificar traços de personalidade ou temperamentos, que possam distinguir 

diferentes categorias de grupo e refletidos nas suas respostas, como foi o caso. Mas existem multiplas 

possibilidades de cruzamento de dados. No caso optou-se por perceber essas diferenças para diferentes 

géneros e diferentes faixas etárias. Naturalmente quando se obtem respostas diferentes para uma mes-

ma realidade significa que esses indivíduos a percecionaram de forma diferente. Daí que, quando esses 

indivíduos pertencem a diferentes categorias de grupo a resposta subjetiva também dependerá dessa 

condição e essa análise poderá ser feita.  
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Gráf. 13- Variação com a faixa etária dos valores de satisfação relativos a serviço em 
geral 

Gráf. 14- Variação com a faixa etária dos valores de concordância em relação a: Corredo-
res Bus incentivam uso de TP em vez de automóvel  
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Por fim, e para encerrar a abordagem aos resultados, de referir que a tipologia dos resultados obtidos 

caraterizou-se por, na maior parte dos casos, maiorias de entrevistados afetos às seguintes categorias 

de respostas: na avaliação comparativa igual ou melhor, na avaliação da satisfação satisfeito ou muito 

satisfeito, na frequência de utilização várias vezes ou todos os dias e por último na concordância com 

o ponto de vista de que os Corredores Bus incentivam o uso do TP em vez do automóvel concordo ou 

concordo muito. Essa caraterística refletiu-se na análise e discussão de resultados em geral sem prejui-

zo de objetividade. Os resultados obtidos que foram analisados e interpretados, serão representativos 

da amostra e serão também uma boa aproximação do que se passará em termos de toda a população de 

utilizadores de TP no Corredor Bus da Avenida de Fernão de Magalhães. 
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5 

CONCLUSÕES 

 

 

Os Corredores Bus depois de implantados representam uma infraestrutura rodoviária que proporcina 

mobilidade em condições melhoradas, quer seja graças a melhores condições de operacionalidade quer 

seja devido à melhoria da qualidade de serviço a elas associada e valorizadas por medidas concomitan-

tes.  

A ideia do estudo que se dicidiu realizar e que se entendeu incidir sobre Corredores Bus, foi inicial-

mente alimentada pelo facto de se entender, de forma não informada, que eles faziam parte de uma 

solução pela viabilização da garantia de mobilidade nas cidades, participando na valorização do TP. 

Depois deste trabalho e numa apreciação que se quer mais técnica e mais informada foi reforçada essa 

convicção. Não é sustentável prespetivar a priorização do TP em termos que ponham em confronto TP 

e TI, para não correr o risco de que utilizar um modo ou outro deixe de ser uma opção. 

A utilização do TP é vantajosa face à utilização do TI, nomeadamente por razões de eficiência em 

termos de espaço urbano e de sustentabilidade ambiental, entre outras. Pelo que se tornou necessário 

promovê-lo. A pesquisa bibliográfica demonstrou que os conhecimentos teóricos sobre o tema permi-

tem identificar os atributos dos Corredores Bus, e que os caraterizam. Através dessas caraterísticas 

eles promovem a Qualidade de Serviço do TP, tornando-o muito mais atrativo em relação ao período 

anterior à sua implantação.  

No início do trabalho, foram traçados objetivos de estudo que consistiam em avaliar os impactos de 

um Corredor Bus na satisfação dos utilizadores de TP e na procura do TP. Dando prosseguimento ao 

estudo, foi feito trabalho de pesquisa levado a cabo para o caso de estudo e relatado no capítulo 3 que 

veio a confirmar os benefícios na Qualidade de Serviço apontados na revisão da literatura. Particular-
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mente no que diz respeito a tempo de viagem o estudo demonstrou ter sido percecionado a melhoria 

desse parâmetro essencial (reduções nos tempos de viagem). Porque o comprimento do corredor está 

limitado a determinada extensão, esse facto pode representar uma limitação, na avaliação do serviço 

por parte dos inquiridos e consequentemente do próprio estudo. De referir, por exemplo, que um pas-

sageiro que apanhe o autocarro numa paragem no início do corredor poderá estar sujeito a atrasos 

ocorridos a montante do corredor e quanto a viagens iniciadas ao longo do corredor poderão prolon-

gar-se a jusante deste, onde não se farão sentir as condições que eles proporcionam. Em relação a tem-

po de espera que poderá ter a ver mais com a frequência do serviço verificou-se não ter havido grandes 

alterações para a maior % de inquiridos (a frequência do serviço será estabelecida pelo operador de 

TP). Na avaliação geral da Qualidade de Serviço, a maioria dá conta de importantes melhorias. Quanto 

a satisfação com a Qualidade de Serviço e ao passar do período anterior para o posterior à implanta-

ção, houve um aumento significativo do nº de utilizadores a revelarem satisfação com o seviço. Na 

frequência semanal de utilização e também do período ante para o pós implantação, foi expresso um 

ligeiro aumento no nº de utilizadores a frequentarem mais o serviço (mais viagens efetuadas). Neste 

projeto, opções de desenho (caso da paragem BL4) no sentido de melhorar a operacionalidade, e a 

avaliar pela perceção maioritária, não porão em causa o fator segurança dos passageiros. Por fim, a 

demonstração genérica (mas que também poderá ser o reflexo desta experiência) da esmagadora maio-

ria dos inquiridos pela concordância com a perspetiva de que os Corredores Bus (e a melhoria da Qua-

lidade de Serviço que proporcionam) influenciam o uso do TP em vez do automóvel, constituirá um 

bom indiciador do tipo de atitudes individuais na opção pelo modo de transporte. 

Na perspetiva dos utilizadores e pelas razões apresentadas no parágrafo anterior, há fortes indícios de 

que o Corredor Bus estudado proporcionará uma melhoria significativa na Qualidade de Serviço do TP 

e poderá estar na origem de um aumento na sua procura associada a essa melhoria, embora, neste caso, 

não se possa ser conclusivo. Dos resultados sabe-se que 33% dos inquiridos são novos utilizadores 

(começaram a utilizar o serviço depois da implantação do corredor), e isso é um facto. No entanto, as 

respostas desses inquiridos não atribuem o terem começado a utilizar o serviço à implantação do cor-

redor (decorre de outro tipo de dinâmicas - o corredor poderá pesar na decisão, mas não entra na rela-

ção causa-efeito que se sobrepõe), o que impôem fortes reservas na interpretação dos resultados. Além 

disso, por limitação do estudo, sabemos o nº de inquiridos que começaram a utilizar o serviço, mas 

não sabemos quantos deixaram de o utilizar, pelo que não é possível fazer um balanço de modo a 

conhecer a evolução da procura. De referir que os impactos que se pretendiam avaliar fazem sentir-se 

sobretudo ao nível da satisfação dos utilizadores e foi possível fazê-lo. Quannto a saber os efeitos na 

procura do TP, a sua avaliação é mais complexa pelas razões apontadas anteriormente (confirma-se 

também neste caso, o que foi referido no capítulo 2). 

Finalmente, depois deste trabalho onde foram adquiridos conhecimentos relevantes, e em termos futu-

ros, seria de todo o interesse o desenvolvimento de estudos complementares sobre Corredores Bus na 

área de projeto, sobretudo relativamente a estudos de implantação e desenho de projeto. 
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ANEXOS: 
ANEXO A- INQUÉRITO 

                                                                    

                                                                     (a) 
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Fig. 26- As duas páginas de que é composto o Inquérito: (a)- página 1 e (b)- página 2 
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ANEXO B- RESULTADOS PARA ELEMENTOS TÉCNICOS E INFORMAÇÕES BÁSICAS  

 

Tabela 5- Paragem e Linha utilizadas 

Item Categoria nº utilizadores % utilizadores 

Paragem C24A1 83 41,5% 

  C24A4 6 3,0% 

  BL4 24 12,0% 

  SCRP6 13 6,5% 

  ESR2 62 31,0% 

  BL2 12 6,0% 

Linha 300 1 0,5% 

  301 0 0,0% 

  303 9 4,5% 

  305 57 28,5% 

  401 24 12,0% 

  800 25 12,5% 

 
várias 56 28,0% 

  todas* 28 14,0% 

*NOTA: (todas) refere-se às linhas daquela paragem 

 

Tabela 6- Caraterização dos entrevistados 

Caraterística Categoria nº respostas % respostas 

Género Masculino 84 42,0% 

  Feminino 116 58,0% 

Idade <30 73 36,5% 

  30-45 29 14,5% 

  46-60 38 19,0% 

  >60 60 30,0% 

Atividade Trabalhador 91 45,5% 

  Estudante 49 24,5% 

  Desempregado 9 4,5% 

  Reformado 49 24,5% 

  Outra 2 1,0% 

Motivo viagem Trabalho 76 38,0% 

  Escola 47 23,5% 

  Negócios 2 1,0% 

  Compras  24 12,0% 

  Entreteniº 12 6,0% 

  Outro 39 19,5% 
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Tem carro à 
disposição* 

Sim 42 23,9% 

Não 134 76,1% 

*NOTA: nos maiores de idade 

 

ANEXO C- RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO SOBRE CORREDOR BUS DO INQUÉRITO 

C.1- PERGUNTA Nº 1 

 

Tabela 7- Tipo de utilizadores quanto ao período de utilização relativo à implantação do Corredor Bus 

Período nº utilizadores % utilizadores Utilizadores entrevistados na: 

"antes" e "depois" 134 67,0% 1ª parte 

"depois" 66 33,0% 2º parte 

Total 200 100,0% 1º parte ou 2ª parte 

 

 

C.2- RESULTADOS DA 1ª PARTE  

 

Tabela 8- Avaliação comparativa do serviço (P2,P3) 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Tempo de Viagem muito pior 0 0,0% 

  pior 7 5,2% 

  igual 34 25,4% 

  melhor  75 56,0% 

  muito melhor 17 12,7% 

  ns/nr 1 0,7% 

Tempo de Espera muito pior 0 0,0% 

  pior 15 11,2% 

  igual 65 48,5% 

  melhor  48 35,8% 

  muito melhor 5 3,7% 

  ns/nr 1 0,7% 

Frequência/Pontualidade muito pior 1 0,7% 

  pior 12 9,0% 

  igual 61 45,5% 

  melhor  51 38,1% 

  muito melhor 3 2,2% 

  ns/nr 6 4,5% 
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Serviço em geral muito pior 0 0,0% 

 
pior 6 4,5% 

 
igual 27 20,1% 

 
melhor  80 59,7% 

 
muito melhor 20 14,9% 

  ns/nr 1 0,7% 
 

 

Tabela 9- Resultados relativos a: serviço em geral, frquência de utilização, segurança de para-
gem (BL4) e concordância com o ponto de vista de que os Corredores Bus incentivam o uso do 

TP em vez do automóvel (P4, P5, P6,P7) 

Variável Categoria 
nº de respostas  % respostas 

antes  depois antes  depois 

Serviço em geral muito insatisfeito 5 1 3,7% 0,7% 

  insatisfeito 32 7 23,9% 5,2% 

  satisfeito 90 77 67,2% 57,5% 

  muito satisfeito 6 48 4,5% 35,8% 

  ns/nr 1 1 0,7% 0,7% 

Frequência de raramente  16 10 11,9% 7,5% 

utilização 1 vez 7 5 5,2% 3,7% 

  várias vezes 44 48 32,8% 35,8% 

  todos os dias 67 71 50,0% 53,0% 

Segurança de  muito insatisfeito 8 6,0% 

paragem no meio  insatisfeito 25 18,7% 

da rua (BL4) satisfeito 78 58,2% 

  muito satisfeito 9 6,7% 

  ns/nr 14 10,4% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  4 3,0% 

do autocarro em  indiferente 21 15,7% 

vez do automóvel" concorda 80 59,7% 

  concorda muito 29 21,6% 

  ns/nr 0 0,0% 
 

 

C.3- RESULTADOS DA 2ª PARTE 

 

Tabela 10- Motivo porque passaram a utilizar o serviço (P2) 

Motivo nº de respostas % de respostas 

necessidade 4 6,1% 
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escola 4 6,1% 

trabalho 5 7,6% 

fisioterapia 3 4,5% 

mudança de residência 12 18,2% 

mudança de local de trabalho 12 18,2% 

deslocação esporádica 2 3,0% 

passou a precisar 1 1,5% 

mudança de escola 6 9,1% 

pela companhia 1 1,5% 

passou a trabalhar 1 1,5% 

a pé para TP(autocarro) 3 4,5% 

automóvel para TP (autocarro) 2 3,0% 

mudança de residência (país) 4 6,1% 

mudança de residência (cidade)  1 1,5% 

melhoria do serviço 1 1,5% 

mudança de residência e trabalho 1 1,5% 

a escola mudou de lugar 1 1,5% 

mudança de percurso 1 1,5% 

mudança de modo de transporte 1 1,5% 
 

 

Tabela 11- Resultados relativos a: serviço em geral, frequência de utilização, segurança 

de paragem (BL4) e concordância com o ponto de vista de que os Corredores Bus 

incentivam o uso do TP em vez do automóvel (P3, P4, P5, P6) 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 1 1,5% 

  insatisfeito 4 6,1% 

  satisfeito 44 66,7% 

  muito satisfeito 16 24,2% 

  ns/nr 1 1,5% 

Frequência de  raramente  3 4,5% 

utilização 1 vez 2 3,0% 

  várias vezes 16 24,2% 

  todos os dias 45 68,2% 

Segurança de muito insatisfeito 1 1,5% 

paragem no meio  insatisfeito 6 9,1% 

da rua (BL4) satisfeito 34 51,5% 

  muito satisfeito 7 10,6% 

  ns/nr 18 27,3% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  0 0,0% 

do autocarro em  indiferente 7 10,6% 
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vez do automóvel" concorda 42 63,6% 

  concorda muito 17 25,8% 

  ns/nr 0 0,0% 

 

ANEXO D- RESULTADOS TOTAIS  

 

Tabela 12- Resultados para a situação atual (pós implantação) relativos a: serviço em geral, 
frequência de utilização, segurança de paragem (BL4) e concordância com o ponto de vista 
de que os Corredores Bus incentivam o uso do TP em vez do automóvel, para o total dos 

entrevistados (1ª parte: P4, P5, P6, P7 ; 2ªparte: P3, P4, P5, P6). 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 2 1,0% 

  insatisfeito 11 5,5% 

  satisfeito 121 60,5% 

  muito satisfeito 64 32,0% 

 

ns/nr 2 1,0% 

 

Total 200 100,0% 

Frequência de  raramente  13 6,5% 

utilização 1 vez 7 3,5% 

  várias vezes 64 32,0% 

 

todos os dias 116 58,0% 

  Total 200 100,0% 

Segurança de paragem  muito insatisfeito 9 4,5% 

 no meio  insatisfeito 31 15,5% 

da rua (BL4) satisfeito 112 56,0% 

 

muito satisfeito 16 8,0% 

 

ns/nr 32 16,0% 

  Total 200 100,0% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  4 2,0% 

do autocarro em  indiferente 28 14,0% 

vez do automóvel" concorda 122 61,0% 

  concorda muito 46 23,0% 

 

ns/nr 0 0,0% 

  Total 200 100,0% 
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ANEXO E- CRUZAMENTO DE RESULTADOS 

 

Tabela 13- Resultados entre homens no total da amostra 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 0 0,0% 

  insatisfeito 3 3,6% 

  satisfeito 48 57,1% 

  muito satisfeito 31 36,9% 

  ns/nr 2 2,4% 

  Total 84 100,0% 

Frequência de  raramente  6 7,1% 

utilização 1 vez 3 3,6% 

  várias vezes 24 28,6% 

  todos os dias 51 60,7% 

  Total 84 100,0% 

Segurança de paragem  muito insatisfeito 4 4,8% 

no meio  insatisfeito 18 21,4% 

da rua (BL4) satisfeito 47 56,0% 

  muito satisfeito 6 7,1% 

  ns/nr 9 10,7% 

  Total 84 100,0% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  3 3,6% 

do autocarro em  indiferente 12 14,3% 

vez do automóvel" concorda 47 56,0% 

  concorda muito 22 26,2% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 84 100,0% 

 

 

Tabela 14- Resultados entre mulheres no total da amostra 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 2 1,7% 

  insatisfeito 8 6,9% 

  satisfeito 73 62,9% 

  muito satisfeito 33 28,4% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 116 100,0% 

Frequência de  raramente  7 6,0% 
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utilização 1 vez 4 3,4% 

  várias vezes 40 34,5% 

  todos os dias 65 56,0% 

  Total 116 100,0% 

Segurança de paragem  muito insatisfeito 5 4,3% 

no meio  insatisfeito 13 11,2% 

da rua (BL4) satisfeito 65 56,0% 

  muito satisfeito 10 8,6% 

  ns/nr 23 19,8% 

  Total 116 100,0% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  1 0,9% 

do autocarro em  indiferente 16 13,8% 

vez do automóvel" concorda 75 64,7% 

  concorda muito 24 20,7% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 116 100,0% 

 

 

Tabela 15- Resultados para faixa etária <30 anos no total da amostra 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 1 1,4% 

  insatisfeito 4 5,5% 

  satisfeito 44 60,3% 

  muito satisfeito 24 32,9% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 73 100,0% 

Frequência de  raramente  1 1,4% 

utilização 1 vez 1 1,4% 

  várias vezes 20 27,4% 

  todos os dias 51 69,9% 

  Total 73 100,0% 

Segurança de muito insatisfeito 3 4,1% 

paragem no meio  insatisfeito 12 16,4% 

da rua (BL4) satisfeito 43 58,9% 

  muito satisfeito 4 5,5% 

  ns/nr 11 15,1% 

  Total 73 100,0% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  1 1,4% 

do autocarro em  indiferente 9 12,3% 
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vez do automóvel" concorda 44 60,3% 

  concorda muito 19 26,0% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 73 100,0% 
 

 

Tabela 16- Resultados para faixa etária 30-45 anos no total da amostra 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 0 0,0% 

  insatisfeito 1 3,4% 

  satisfeito 19 65,5% 

  muito satisfeito 9 31,0% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 29 100,0% 

Frequência de  raramente  2 6,9% 

utilização 1 vez 1 3,4% 

  várias vezes 8 27,6% 

  todos os dias 18 62,1% 

  Total 29 100,0% 

Segurança de muito insatisfeito 0 0,0% 

paragem no meio  insatisfeito 1 3,4% 

da rua (BL4) satisfeito 18 62,1% 

  muito satisfeito 4 13,8% 

  ns/nr 6 20,7% 

  Total 29 100,0% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  0 0,0% 

do autocarro em  indiferente 4 13,8% 

vez do automóvel" concorda 19 65,5% 

  concorda muito 6 20,7% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 29 100,0% 

 

  

Tabela 17- Resultados para faixa etária 46-60 anos no total da amostra 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 0 0,0% 

  insatisfeito 3 7,9% 

  satisfeito 20 52,6% 
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  muito satisfeito 15 39,5% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 38 100,0% 

Frequência de  raramente  3 7,9% 

utilização 1 vez 1 2,6% 

  várias vezes 9 23,7% 

  todos os dias 25 65,8% 

  Total 38 100,0% 

Segurança de muito insatisfeito 2 5,3% 

paragem no meio  insatisfeito 3 7,9% 

da rua (BL4) satisfeito 22 57,9% 

  muito satisfeito 3 7,9% 

  ns/nr 8 21,1% 

  Total 38 100,0% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  1 2,6% 

do autocarro em  indiferente 5 13,2% 

vez do automóvel" concorda 19 50,0% 

  concorda muito 13 34,2% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 38 100,0% 

 

 

Tabela 18- Resultados para faixa etária >60 anos no total da amostra 

Variável Categoria nº respostas % respostas 

Serviço em geral muito insatisfeito 1 1,7% 

  insatisfeito 3 5,0% 

  satisfeito 38 63,3% 

  muito satisfeito 16 26,7% 

  ns/nr 2 3,3% 

  Total 60 100,0% 

Frequência de  raramente  7 11,7% 

utilização 1 vez 4 6,7% 

  várias vezes 27 45,0% 

  todos os dias 22 36,7% 

  Total 60 100,0% 

Segurança de muito insatisfeito 4 6,7% 

paragem no meio  insatisfeito 15 25,0% 

da rua (BL4) satisfeito 29 48,3% 

  muito satisfeito 5 8,3% 

  ns/nr 7 11,7% 
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  Total 60 100,0% 

"Os corredores Bus discorda muito 0 0,0% 

incentivam o uso  discorda  2 3,3% 

do autocarro em  indiferente 10 16,7% 

vez do automóvel" concorda 40 66,7% 

  concorda muito 8 13,3% 

  ns/nr 0 0,0% 

  Total 60 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 

 

 
 

 


