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I. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO
O presente relatório constitui o Estudo de Tráfego (ET), conforme indicação na alínea a) do
ponto 5 da Cláusula 1ª do Caderno de Encargos referente à Consulta Prévia n.º 11/2011,
elaborado no âmbito do Projeto de Desenho Urbano e Reordenamento de Tráfego da
Rotunda na Avenida da Liberdade no Lugar da Ponte em São João da Madeira.
O objetivo principal deste projeto consiste na resolução dos constrangimentos e impasses
resultantes dos cruzamentos das diversas vias de diferentes escalas confluentes à rotunda
e, ao mesmo tempo, a requalificação do espaço público de modo criar condições à
utilização de modos ativos na área de intervenção, nomeadamente através da conceção
de zonas de estadia, passeios mais largos e percursos mais acessíveis e ciclovias.
Durante o desenvolvimento deste trabalho foram estudadas várias soluções rodoviárias
alternativas com o objetivo de encontrar e avaliar a proposta que melhor satisfaz os
objetivos pretendidos pelo Município de São João da Madeira, nomeadamente no que
respeita à resolução dos constrangimentos e impasses resultantes dos cruzamentos das
diversas vias de diferentes escalas confluentes à rotunda.
Procurando garantir que as condições de acessibilidade são satisfeitas no âmbito do
Projeto de Desenho Urbano e Reordenamento de Tráfego propostos, os objetivos deste
relatório consistem, essencialmente, na:
•
•
•

Caracterização da situação atual (2021) ao nível cas cargas de tráfego rodoviário;
Previsão dos impactes futuros resultantes da implantação da proposta de
intervenção para a área de estudo;
Caracterização das acessibilidades em transporte coletivo.
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Em termos de estrutura, o presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma:
•

•
•
•

4

Procura de tráfego na situação atual – Análise das contagens direcionais de tráfego
realizadas, com compreensão e contabilização dos principais movimentos de
tráfego na área de estudo. Modelação da rede viária atual (à data de 2021);
Proposta de intervenção para a área de estudo – Apresentação da solução
rodoviária proposta para a área de estudo;
Análise e avaliação da rede rodoviária proposta – Análise quantitativa e qualitativa
do cenário proposto;
Acessibilidade em transporte coletivo – Caracterização do transporte coletivo na
área de intervenção e indicação das alterações necessárias decorrentes da
implantação da proposta de intervenção apresentada.
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II. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA ATUAL

2. ÁREA DE INTERVEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA ATUAL
2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
A área de intervenção compreende toda a extensão das vias que interligam os nós
existentes entre a Avenida da Liberdade e as Avenidas Adelino Amaro da Costa e do Vale e
as Ruas Domingos José de Oliveira e do Espadanal, abrangendo uma área aproximada de 2
hectares. (Figura 1).

Figura 1 | Localização esquemática da área de intervenção
Fonte: Câmara Municipal de São João da Madeira (CMSJM) com tratamento TIS
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2.2. TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS
No sentido de se avaliar a procura atual de tráfego na rede rodoviária em estudo foi
realizada uma campanha de contagens de tráfego classificadas nas principais interseções
rodoviárias, que permitam a caracterização dos fluxos de tráfego existentes.
As contagens de tráfego foram realizadas nos períodos de ponta da manhã e da tarde de
um dia útil, períodos onde se registam maiores cargas de tráfego rodoviário. As contagens
decorreram no dia 26 de maio de 2021 (quarta-feira), no período das 7h00 às 10h00
(período de ponta da manhã de um dia útil – PPM DU) e no período das 16h30 às 19h30
(período de ponta da tarde de um dia útil – PPT DU).
As contagens foram manuais, feitas em separado para cada movimento direcional, com os
valores registados por períodos de ¼ de hora. Nestas contagens os veículos foram
discriminados em ligeiros e pesados.
Na Figura 2 apresenta-se a localização dos postos de contagem considerados e na Tabela
1 uma descrição dos trabalhos de campo.

Figura 2 | Localização dos postos de contagem realizados
Fonte: Google Maps com tratamento TIS
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Tabela 1 | Descrição dos trabalhos de campo
Localização

Contagens
Classificadas

N.º Movimentos
contados

P1

Interseção prioritária entre a Av. Liberdade e a N327

Direcionais

7

P2

Interseção giratória entre a Av. Liberdade a Av. Adelino
Amaro da Costa e a Av. Vale

Secção

8

P3

Interseção giratória na N327

Secção

6

P3

Interseção giratória entre a R. Vale e a R. Espadanal

Secção

8

Posto

Data e Períodos

26/05/21 (DU)
7h00 às 10h00 e das
16h30 às 19h30

Fonte: TIS

Tal como referido, nas contagens efetuadas os veículos foram discriminados em ligeiros e
pesados. No entanto, devido às metodologias utilizadas para a realização das análises
executadas no âmbito do presente estudo, houve necessidade de converter os veículos
contabilizados em unidades de veículos ligeiros equivalente (uvle), considerando-se que
um veículo pesado é equivalente a dois veículos ligeiros (em termos de perturbações ao
nível da rede rodoviária).
Para a identificação das horas de ponta da área de estudo, analisou-se o total de
movimentos dos postos de contagem e determinou-se a distribuição dos volumes de
tráfego ao longo do dia. Nos troços da rede rodoviária analisada, os maiores volumes de
procura horária registaram-se nos períodos das 7h45 às 8h45, na hora de ponta da manhã
de dia útil (HPM DU), e das 17h30 às 18h30, na hora de ponta da tarde de dia útil (HPT DU).
Foi para estes períodos que a rede modelada e as matrizes Origem / Destino foram
calibradas.
As figuras e as tabelas seguintes apresentam, respetivamente, os movimentos contados e
os valores registados nas horas de ponta de cada posto considerado.

R. Domingos José de
Oliveira (N327)

R. Travessas

Movimento
P1 M1
P1 M2
P1 M3
P1 M4
P1 M5
P1 M6
P1 M7

HPM DU HPT DU
34
419
23
22
26
64
30
24
276
308
851
1002
894
1026

(continua)
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(continua)
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Movimento
P2 M1
P2 M2
P2 M3
P2 M4
P2 M5
P2 M6
P2 M7
P2 M8

HPM DU HPT DU
539
552
633
816
623
572
718
767
885
1421
894
1026
881
970
683
906

Movimento
P3 M1
P3 M2
P3 M3
P3 M4
P3 M5
P3 M6

HPM DU HPT DU
638
896
985
796
302
372
57
441
751
567
649
598

Movimento
P4 M1
P4 M2
P4 M3
P4 M4
P4 M5
P4 M6
P4 M7
P4 M8

HPM DU HPT DU
138
120
167
289
291
279
255
336
649
598
751
567
718
767
623
572

Figura 3 | Movimentos contados e respetivos volumes (em uvle) na HPM DU e na HPT DU (maio
de 2021)
Fonte: Dataland com tratamento TIS
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3. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE TRÁFEGO
Para a modelação e afetação do tráfego à rede rodoviária foi utilizado o software PTV
Visum. A utilização deste programa como instrumento de planeamento consiste num
processo faseado que começa com a correta definição das características atuais da rede
rodoviária a analisar para, posteriormente, se proceder a uma análise quantitativa e
qualitativa do desempenho do sistema, com identificação de eventuais debilidades. O
esquema seguinte apresenta este processo.
Situação Base

Situação Proposta

Caracterização do sistema de transportes:
- Rede de TI existente
- Procura em TI - matrizes O/D

Caracterização do sistema de transportes:
- Rede de TI prevista
- Procura em TI estimada - matrizes O/D

Determinação de Indicadores de desempenho do actual
sistema de transportes:
- Indicadores quantitativos - fluxo
- Indicadores qualitativos - Níveis de Serviço

Determinação de Indicadores de desempenho do futuro sistema
de transportes:
- Indicadores quantitativos - fluxo
- Indicadores qualitativos - Níveis de Serviço

Figura 4 | Processo de iteração da análise da rede existente e futura
Fonte: TIS

Foram modelados os seguintes cenários para as horas de ponta da manhã e da tarde de
um dia útil:
•
•

Situação Atual (2021);
Situação Futura, decorrente da implantação da solução rodoviária prevista no
âmbito da proposta de Projeto de Desenho Urbano e Reordenamento da Rotunda
na Avenida da Liberdade no Lugar da Ponte.

De seguida descreve-se o processo de modelação realizado neste estudo.
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3.1. MODELAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA
Com o objetivo de caracterizar as vias situadas na área de estudo, foram recolhidos todos
os elementos considerados relevantes para a caracterização da rede rodoviária para
posteriormente se efetuar a sua modelação. Em concreto, foram considerados os
seguintes parâmetros de caracterização dos troços que a compõem:
•
•
•
•
•
•
•

Nível hierárquico;
Capacidade horária (veículos/hora/sentido) e velocidade de circulação base
(km/hora);
Número de vias e sentidos de circulação (no troço);
Extensão (m);
Número e características geométricas das interseções;
Condições de acesso e circulação (veículos cuja circulação é permitida, eventuais
portagens, etc.);
Tipo e densidade de ocupação marginal às vias.

3.2. MODELO DE AFETAÇÃO
A afetação do tráfego à rede foi realizada segundo o método de equilíbrio para as horas de
ponta da manhã e da tarde de um dia útil, para a situação atual (2021) e para a situação
futura.
Na afetação por equilíbrio procura-se modelar uma situação em que, para qualquer par de
viagens origem / destino, todos os caminhos utilizados deverão ter um custo de transporte
idêntico, pressupondo que os utilizadores do caminho mais “caro” se mudam para
caminhos mais “baratos” até que se atinja um equilíbrio entre caminhos alternativos.
O custo total da viagem (tal como é visto pelo viajante que decide o caminho que vai tomar
para o seu destino) é composto de três parcelas: o custo marginal percebido de operação
da viatura (combustível e consumíveis do veículo), o custo atribuído ao tempo que se gasta
na viagem e o custo monetário das portagens quando as haja.
A expressão de cálculo utilizada na determinação do custo generalizado (impedância)
apercebido pelo condutor numa viagem é a seguinte:
C = L x CO + T x Vt + L x P
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onde:
C – Custo total;
L – Extensão do(s) arco(s) (km);
Co – Custo de operação (€/km);
T – Tempo de deslocação (s);
Vt – Valor do tempo (€/s);
P – Portagem/km (€/km), quando aplicável.
Custo de Operação (Co) – O custo de operação aqui considerado tem por base os consumos
médios dos veículos (ligeiros e pesados) e o preço atual dos combustíveis. Conforme se
apresenta na Tabela 2, adotou-se o custo de 0,139 €/km para os veículos ligeiros e de
0,312 €/km para os veículos pesados. Estes valores consideram ainda um acréscimo de
10% associado ao desgaste e manutenção do veículo.
Tabela 2 | Valores adotados para consumos e custos de combustíveis para veículos ligeiros e
pesados
Tipo de
Veículo
Veículos
Ligeiros
Veículos
Pesados

Preço Consumo médio Valor do km % Tipo de
(€/l)
(l/100km)
(€/km)
Veículo (I)
Gasolina
1,620
9,0
0,146
49,4%
Gasóleo
1,420
7,5
0,107
49,4%
Média Ponderada 1,501
8,1
0,126
Valor médio do km (comb. + desg. + manut.)
0,139
98,7%
Gasóleo
1,420
20,0
0,284
1,3%
Valor médio do km (comb. + desg. + manut.)
0,312
1,3%
Combustível

Fonte: Direção Geral de Geologia e Energia (DGGE) – custo médio dos combustíveis até 2 de junho de 2021 e (I) Associação
Automóvel de Portugal (ACAP) – vendas de veículos automóveis em Portugal por tipo de combustível

Uma vez que a análise à rede rodoviária foi realizada em uvle houve necessidade de se
determinar uma média ponderada entre veículos ligeiros e veículos pesados. Deste modo,
conforme indicado na Tabela 3, assumiu-se o custo de 0,141 €/km para a unidade adotada.
Também este valor considera o acréscimo de 10% associado ao desgaste e manutenção do
veículo.
Tabela 3 | Valor adotado para consumo e custo de combustível para uvle
Tipo de
Preço Consumo médio Valor do km
Combustível
Veículo
(€/l)
(l/100km)
(€/km)
uvle Média Ponderada 1,500
8,3
0,128
Valor médio do km (comb. + desg. + manut.)
0,141

Nota: Com base nos trabalhos de campo realizados no âmbito do presente estudo, considerou-se que 98,7% são veículos
ligeiros e 1,3% são veículos pesados
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Valor do Tempo (Vt) – De grande importância para os resultados que se obtêm nos cálculos
de custo mínimo e, portanto, da afetação. É o valor atribuído ao tempo que se poupa
quando se escolhe uma ligação mais rápida. Para a análise deste valor consideraram-se os
cálculos baseados no Projeto UNITE (Unification of Accounts and Marginal Costs for
Transport Efficiency), junho 2003, European Commission, 5th Framework Programme. Na
tabela seguinte apresentam-se os valores aí considerados para 1998, os quais foram
atualizados para 2020.
Tabela 4 | Valores de referência para custo do tempo
Tipo de Veículo
Veículos
Ligeiros
Veículos
Pesados

UNITE
UNITE PORTUGAL
Total
Preços 1998
Preços 1998 (I)
Preços 2020 (II)
(III)
Negócios Privado Negócios Privado Negócios Privado €/hora
21,00 €

6,00 €

15,06 €

4,30 €

15,06 €

4,30 €

7,53 €

43,00 €

-

30,83 €

-

30,83 €

-

30,83 €

(I) Fator de transferibilidade para Portugal = 0,717;
(II) Atualização considerando uma taxa de crescimento anual igual à taxa de inflação de Portugal entre 1998 e 2020;
(III) Considerou-se que 30% das viagens de ligeiros são efetuadas em negócios.
Fonte: Cálculos baseados no Projeto UNITE “Unification of Accounts and Marginal Costs for Transport Efficiency”,
junho 2003, European Commission, 5th Framework Programme – adaptado para 2020

Neste entendimento, considerou-se que, para os veículos ligeiros, o valor do tempo no ano
base (2020) é de 7,53 €/h, e para os pesados é de 30,83 €/h. Tendo-se novamente em
consideração que as análises foram realizadas em uvle, o valor do tempo foi devidamente
adaptado à unidade em estudo (Tabela 5).
Tabela 5 | Valor adotado para custo do tempo para uvle
Total (I)
€/hora
Veículos
7,53 €
Ligeiros
Veículos
30,83 €
Pesados
uvle
7,82 €
(R)

Com base nos trabalhos de campo realizados no âmbito do presente estudo, considerou-se que 98,7% são
veículos ligeiros e 1,3% são veículos pesados.
Fonte: TIS

Portagem (P) – Não existem vias com portagem na rede modelada.
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3.3. MATRIZ ORIGEM / DESTINO
A partir dos resultados das contagens direcionais calcularam-se as matrizes de fluxos
Origem / Destino para os períodos de ponta horária da manhã e da tarde de dia útil. Estas
matrizes foram calibradas com recurso a um aplicativo do software de modelação de
tráfego utilizado.
O aplicativo utilizado foi o PTV TFlowFuzzy que, através de programação matemática,
utiliza uma formulação que tem como objetivo minimizar as diferenças entre os fluxos
estimados pelo modelo e os fluxos resultantes das contagens. Apesar das dificuldades e
incertezas associadas ao processo de modelação e calibração de uma rede rodoviária, os
valores obtidos após atribuição do tráfego à rede, apresentam uma boa aproximação aos
valores medidos nas contagens. Tendo em conta a metodologia adotada e a informação
que serviu de base à construção das matrizes, admite-se um elevado nível de aderência à
realidade.

3.3.1. REDE MODELADA ATUAL
Na Figura 5 apresenta-se a rede rodoviária modelada correspondente à situação atual.
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Figura 5 | Rede modelada atual (2021)
Fonte: PTV Visum/TIS

3.3.2. REDE MODELADA FUTURA
A rede futura resultou de vários testes realizados à rede rodoviária em análise.
Tal como referido anteriormente, o presente projeto tem como objetivo a requalificação
do espaço público, mas também a resolução dos constrangimentos e impasses resultantes
dos cruzamentos das diversas vias de diferentes escalas confluentes à rotunda na Avenida
da Liberdade. Com o objetivo de resolver os referidos constrangimentos, foram realizados
diversos modelos de microssimulação que permitiram efetuar os testes referidos
anteriormente.
Os modelos de microssimulação foram realizados com recurso ao software PTV Vissim.
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A microssimulação da rede rodoviária permite encontrar dois tipos de resultados
extremamente importantes para o entendimento, perceção e avaliação da adequabilidade
do sistema rodoviário, a saber:
•

•

Resultados Quantitativos: número de veículos na entrada de uma intersecção,
tempo de espera para o seu atravessamento, comprimento da fila de espera média
e máxima, densidade de veículos (veíc./km) ao longo do sistema em estudo, tipo
de semaforização adequada a uma determinada intersecção, entre outros;
Resultados Qualitativos: permitem uma observação crítica e qualitativa do
comportamento de determinada intersecção (ou sistema rodoviário) tanto na
situação existente, como numa situação futura, através da interação dos modelos
3D nos cenários delineados.

Com base nas análises realizada, concluiu-se que as alterações rodoviárias que melhor
solucionam as dificuldades registadas na área de intervenção são as seguintes (Figura 6):
•
•

Alteração da geometria da interseção prioritária entre a Avenida da Liberdade e a
N327 por uma interseção giratória;
Reperfilamento da N327 entre a interseção giratória proposta para a Avenida da
Liberdade e a interseção giratória existente a norte, propondo-se duas vias de
circulação no sentido norte-sul.

Para além das duas alterações propostas que influenciam diretamente as condições de
circulação na área de intervenção, existem outras alterações na rede rodoviária futura
decorrentes da requalificação do espaço público, nomeadamente (Figura 6):
•

•
•

Deslocação do sentido sul-norte da Avenida do Vale para junto do sentido oposto,
de modo a criar um maior espaço de estadia para peões junto ao Parque Urbano
do Rio Ul;
Correção da geometria da interseção giratória entre a Avenida do Vale e a Rua do
Espadanal; e
Acerto de raios resultante do reperfilamento das vias, resultante da proposta de
requalificação do espaço público.

Na Figura 7 apresenta-se a rede modelada para o cenário futuro.
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Figura 6 | Rede rodoviária proposta
Fonte: TIS

Figura 7 | Rede modelada futura
Fonte: PTV Visum/TIS
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IV.

ANALISE AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO

4. ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO
Neste capítulo é analisada a acessibilidade em transporte individual na envolvente direta à
área de estudo, sendo avaliadas qualitativa e quantitativamente as condições de
circulação.
Conforme referido anteriormente, devido às metodologias utilizadas para a realização das
análises executadas no âmbito do presente estudo, houve necessidade de converter os
veículos contabilizados em unidade de veículos ligeiros equivalente (uvle), considerandose que um veículo pesado é equivalente a dois veículos ligeiros (em termos de
perturbações ao nível da rede rodoviária).
A avaliação das condições de circulação foi realizada para os períodos de maior procura de
tráfego na rede rodoviária envolvente, sendo que estes períodos correspondem,
naturalmente, à situação mais desfavorável. Por este motivo procedeu-se à análise dos
seguintes períodos:
•
•

Hora de ponta da manhã de dia útil (HPM DU);
Hora de ponta da tarde de dia útil (HPT DU).

4.1. PROCURA DE TRÁFEGO NA REDE RODOVIÁRIA
Com base nos valores obtidos na campanha de contagem de tráfego e com base na
informação recolhida respeitante à oferta rodoviária, foi modelada a rede em estudo e
obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de dia útil.
Nas figuras seguintes apresentam-se os volumes de tráfego em uvle para a situação atual.
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Figura 8 | Volumes de tráfego na rede rodoviária atual em uvle, HPM DU – Situação Atual (2021)
Fonte: PTV Visum/TIS
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Figura 9 | Volumes de tráfego na rede rodoviária atual em uvle, HPT DU – Situação Atual (2021)
Fonte: PTV Visum/TIS

A rede modelada futura assim como os volumes de tráfego estimados para os períodos de
ponta da manhã e da tarde de dia útil são apresentados nas figuras seguintes.
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Figura 10 | Volumes de tráfego na rede rodoviária futura em uvle, HPM DU – Situação Futura
Fonte: PTV Visum/TIS
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Figura 11 | Volumes de tráfego na rede rodoviária futura em uvle, HPT DU – Situação Futura
Fonte: PTV Visum/TIS

4.2. CONDIÇÕES DE DESEMPENHO EM PONTOS SINGULARES – NÍVEIS DE
SERVIÇO
No sentido de se fazer uma análise quantificada das condições de circulação na área de
estudo, foram calculados os níveis de serviço nas principais interseções da área de
interseção.
As condições de desempenho foram avaliadas de acordo com o critério dos Níveis de
Serviço (LOS – Level Of Service), baseado na metodologia proposta pelo HCM 2010 tendose, de acordo com a mesma, adotado a seguinte escala e definições:
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Figura 12 | Definição genérica dos Níveis de Serviço
Fonte: HCM 2010 com adaptação TIS

Tabela 6 | Níveis de Serviço e Tempos Médios de Atraso correspondentes
Níves de Tempo Médio de
Serviço Atraso (seg./veíc.)
A
B
C
D
E
F

Níves de Tempo Médio de
Serviço Atraso (seg./veíc.)

0-10

A

0-10

>10-15

B

>10-20

>15-25

C

>20-35

>25-35

D

>35-55

>35-50

E

>55-80

>50

F

>80

Interseções Prioritárias

Interseções Semaforizadas

Fonte: HCM 2010 com adaptação TIS

A análise das condições de circulação foi realizada para as interseções assinaladas na Figura
13. Os movimentos analisados correspondem, aos movimentos de entada nas interseções
giratórias.
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Figura 13 | Pontos singulares analisados quanto ao seu desempenho
Fonte: TIS

A figura seguinte ilustra a rede rodoviária modelada em micro simulação (3D).

Perspetiva sul – norte, situação futura

Figura 14 | Rede rodoviária modelada em micro simulação (3D)
Fonte: PTV Vissim com tratamento TIS
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A análise efetuada, apresentada de seguida, baseia-se num quadro resumo que contem os
Tempos Médios de Espera (TME) e Níveis de Serviço (NS) obtidos por ramo da interseção
em análise, para as horas de ponta da manhã e da tarde de dia útil (períodos do dia mais
carregados). Os valores modelados correspondem a um período de simulação de 1 hora.
De acordo com a metodologia descrita anteriormente, apresentam-se de seguida os
resultados obtidos a partir da modelação efetuada para a situação futura.
Tabela 7 | Tempos médios de espera, níveis de serviço e comprimento médio da fila de espera
para a situação futura
HPM - DU
Intersecção

1

2

3

4

Aproximações

HPT - DU

Av. Liberdade nascente

T.M.A
(seg./ veic.)
18

D

Fila de Espera
média (m)
47

Av. Liberdade poente

6

A

4

7

A

5

N327

5

A

1

8

A

3

R. Travessas

4

A

0

8

A

0

1

11

B

17

C

Av. Liberdade nascente

6

A

4

9

A

8

Av. Vale

3

A

0

4

A

1

Av. Adelino A. Costa

5

A

2

5

A

3

Av. Liberdade poente

3

A

1

6

A

2

2

5

A

6

A

Av. Vale norte

3

A

0

4

A

1

R. Espadanal

2

A

0

3

A

0

Ponte

2

A

1

2

A

1

Av. Vale sul

3

A

0

2

A

0

3

2

A

3

A

N.S.
C

Fila de Espera
T.M.A
média (m)
(seg./ veic.)
19
30

N.S.

Ponte

3

A

1

4

A

1

N327 sul

8

A

8

6

A

5

N327 norte

4

A

1

8

A

7

4

5

A

6

A

Fonte: TIS

Numa análise global da rede rodoviária, tal como é possível observar a partir dos resultados
apresentados, provenientes da micro simulação desenvolvida, estima-se que com a
solução proposta, se venham a verificar condições de circulação satisfatórias, prevendo-se
tempos médios de atraso por veículo bastante aceitáveis, tendo em conta que se estão a
analisar horas de ponta.
Mesmo no período de ponta da tarde, onde se regista um maior volume de tráfego
rodoviário, estima-se para a Interseção 1 um tempo médio de atraso por veículo de cerca
de 17 segundos, que corresponde a um nível de serviço “C”. Para a restantes interseções
estimam-se níveis de serviço “A”.
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Numa análise por movimento, e ainda no período de ponta da tarde, verifica-se que o ramo
“Av. Liberdade nascente” é aquele que apresenta maiores atrasos médios por veículos,
cerca de 30 segundos, que corresponde a um nível de serviço “D”. Relativamente ao
comprimento médio da fila de espera, estima-se para o ramo referido um comprimento de
aproximadamente 47 metros, que corresponde a cerca de 10 veículos em espera.
Comparativamente à situação atual, conforme se pode constatar através da tabela
seguinte, prevê-se para solução rodoviária proposta condições de circulação
significativamente melhores em ambas as horas de ponta analisadas.
Apesar de na hora de ponta da manhã as condições de circulação já serem
consideravelmente melhores na solução rodoviária proposta, é na hora de ponta da tarde
onde se estimam as maiores diferenças. Na situação atual, numa análise global por
interseção registam-se tempos médios por veículo superiores a 50 segundos em todas as
interseções analisadas, que corresponde ao limite considerado, pela metodologia, como
máximo aceitável, uma vez que, a partir deste pode-se verificar a ocorrência de
perturbações com a formação de filas de espera. Nesta situação em concreto, da visita
realizada ao local, sabe-se que efetivamente as filas de espera acontecem em diversos
pontos, conforme representado na análise por movimento. Deste modo é possível verificar
que:
•

•

•

Na Interseção 1, o movimento com origem na N327 apresenta tempos médios por
veículo superiores a 50 segundos, que corresponde a um nível de serviço “F”.
Na Avenida da Liberdade também se registam tempos médios por veículo
superiores a 50 segundos. O atraso registado neste ponto da rede rodoviária, é
reflexo das dificuldades na Interseção 2, que se estendem até este ponto da rede.
Regista-se na Avenida da Liberdade comprimentos médios de fila de espera de 302
metros, que equivale a cerca de 61 veículos;
Na Interseção 2, os maiores problemas registam-se nos ramos Avenida da
Liberdade nascente e Avenida Adelino Amaro da Costa, ambos com tempos
médios de atraso superiores a 50 segundos por veículo.
Na Interseção 4 registam-se condições pouco satisfatórias nos três ramos da
rotunda, no entanto salienta-se o ramo N327 norte que apresenta um
comprimento médio de fila de espera de aproximadamente 218 metros, que
corresponde a cerca de 44 veículos. As condições de circulação desta interseção
influenciam diretamente a Interseção 3, nomeadamente o ramo Avenida do Vale
sul, no qual também se registam tempos médios de atraso superiores a 50
segundos por veículo, ou seja, um nível de serviço “F”.
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Tabela 8 | Tempos médios de espera, níveis de serviço e comprimento médio da fila de espera
para a situação atual
HPM - DU
Intersecção

1

2

3

4

Aproximações
Av. Liberdade nascente

T.M.A
(seg./ veic.)
>50

N327

3

A

1

30

D

Av. Liberdade nascente

>50

F

Av. Vale

9

A

Av. Adelino A. Costa

>50

Av. Liberdade poente

HPT - DU
Fila de Espera
T.M.A
média (m)
(seg./ veic.)
57
>50

F

Fila de Espera
média (m)
302

>50

F

188

>50

F

80

>50

F

119

3

50

E

44

F

>80

>50

F

86

40

E

20

31

D

64

2

>50

F

>50

F

Av. Vale norte

3

A

0

41

E

26

R. Espadanal

2

A

0

21

C

35

Ponte

3

A

2

3

A

2

Av. Vale sul

>50

F

0

>50

F

86

N.S.
F

3

30

D

>50

F

Ponte

>50

F

1

>50

F

N327 sul

>50

F

1

>50

F

74

N327 norte

4

A

1

>50

F

218

4

30

D

>50

F

Fonte: TIS
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V. ESTACIONAMENTO

5. ESTACIONAMENTO
Atualmente a área de intervenção tem um total de 82 lugares de estacionamento
distribuídos da seguinte forma:
•
•
•

19 lugares perpendiculares no sentido norte->sul da Avenida do Vale, junto à ilha
central;
32 lugares perpendiculares no sentido sul->norte da Avenida do Vale, 18 junto à
ilha central e 14 junto ao Parque Urbano do Rio UI;
31 lugares perpendiculares na N327, junto ao Parque Urbano do Rio UI.

Figura 15 | Lugares de estacionamento existentes na área de intervenção
Fonte: TIS

ESTUDO DE TRÁFEGO PARA O REORDENAMENTO DA
ROTUNDA NA AVENIDA DA LIBERDADE NO LUGAR DA
PONTE, EM SÃO JOÃO DA MADEIRA – RELATÓRIO

37

A proposta apresentada para a área de intervenção levou a uma redução do número de
lugares de estacionamento. A redução do número de lugares é consequência das
alterações propostas para a rede rodoviária, mas principalmente do conceito que se
pretende para a área de intervenção, nomeadamente a requalificação do espaço público
de modo criar condições à utilização de modos ativos na área de intervenção, através da
conceção de zonas de estadia, passeios mais largos e percursos mais acessíveis e ciclovias.
Deste modo, propõem-se 25 lugares de estacionamento distribuídos do seguinte modo
(Figura 16):
•
•

9 lugares longitudinais no sentido norte->sul da Avenida do Vale;
16 lugares longitudinais no sentido norte->sul da N327.

Figura 16 | Lugares de estacionamento propostos para a área de intervenção
Fonte: TIS

38

ESTUDO DE TRÁFEGO PARA O REORDENAMENTO DA
ROTUNDA NA AVENIDA DA LIBERDADE NO LUGAR DA
PONTE, EM SÃO JOÃO DA MADEIRA – RELATÓRIO

VI
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6. TRASPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO
A área em estudo é servida pela Linha Azul dos Transportes Urbanos Municipais (TUS).
Na Figura 17 assinala-se a localização das paragens existentes na área de intervenção e na
Figura 18 apresenta-se o horário deste serviço.

Figura 17 | Localização das paragens de transporte público coletivo rodoviário na área de estudo
Fonte: Google Maps/ Dataland com tratamento TIS
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Figura 18 | Horário da Linha Azul dos TUS
Fonte: https://www.cm-sjm.pt/pt/transportes-tus em julho de 2021 com tratamento TIS

A proposta de intervenção da rede rodoviária e da requalificação do espaço público implica
a relocalização da paragem existente na Avenida do Vale (Figura 17).
A paragem da N327 mantém a posição atual.
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Figura 19 | Localização proposta para as paragens de transporte público coletivo rodoviário na
área de estudo
Fonte: TIS
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VII. CONCLUSÕES

7. CONCLUSÕES
O estudo desenvolvido e apresentado neste relatório, teve como objeto a realização
Estudo de Tráfego (ET), conforme indicação na alínea a) do ponto 5 da Cláusula 1ª
Caderno de Encargos referente à Consulta Prévia n.º 11/2011, elaborado no âmbito
Projeto de Desenho Urbano e Reordenamento de Tráfego da Rotunda na Avenida
Liberdade no Lugar da Ponte em São João da Madeira.

do
do
do
da

No desenvolvimento deste trabalho foram estudadas várias soluções rodoviárias
alternativas com o objetivo de encontrar e avaliar a proposta que melhor satisfaz os
objetivos pretendidos pelo Município de são João da Madeira, nomeadamente no que
respeita à resolução dos constrangimentos e impasses resultantes dos cruzamentos das
diversas vias de diferentes escalas confluentes à rotunda.
Ao nível da acessibilidade em transporte individual é de destacar:
•

•

•
•

Nos troços da rede rodoviária analisada, os maiores volumes de procura horária
registaram-se nos períodos das 7h45 às 8h45, na hora de ponta da manhã de dia
útil (HPM DU), e das 17h30 às 18h30, na hora de ponta da tarde de dia útil (HPT
DU). Foi para estes períodos que a rede modelada e as matrizes Origem / Destino
foram calibradas.
Com base nos valores obtidos na campanha de contagem de tráfego e com base
na informação recolhida respeitante à oferta rodoviária, foi modelada a rede em
estudo e obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da
tarde de dia útil.
A rede futura resultou de vários testes realizados à rede rodoviária em análise.
O Projeto de Desenho Urbano e Reordenamento de Tráfego da Rotunda na
Avenida da Liberdade no Lugar da Ponte em São João da Madeira, do qual faz parte
o presente Estudo de Tráfego, tem como objetivo a requalificação do espaço
público, mas também a resolução dos constrangimentos e impasses resultantes
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•

•

•
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dos cruzamentos das diversas vias de diferentes escalas confluentes à rotunda na
Avenida da Liberdade. Com o objetivo de resolver os referidos constrangimentos,
foram realizados diversos modelos de microssimulação que permitiram efetuar os
testes referidos anteriormente.
Com base nas análises realizada, concluiu-se que as alterações rodoviárias que
melhor solucionam as dificuldades registadas na área de intervenção são as
seguintes:
o Alteração da geometria da interseção prioritária entre a Avenida da
Liberdade e a N327 por uma interseção giratória;
o Reperfilamento da N327 entre a interseção giratória proposta para a
Avenida da Liberdade e a interseção giratória existente a norte, propondose duas vias de circulação no sentido norte-sul.
Para além das duas alterações propostas que influenciam diretamente as
condições de circulação na área de intervenção, existem outras alterações na rede
rodoviária futura decorrentes da requalificação do espaço público,
nomeadamente:
o Deslocação do sentido sul-norte da Avenida do Vale para junto do sentido
oposto, de modo a criar um maior espaço de estadia para peões junto ao
Parque Urbano do Rio Ul;
o Correção da geometria da interseção giratória entre a Avenida do Vale e a
Rua do Espadanal; e
o Acerto de raios resultante do reperfilamento das vias, resultante da
proposta de requalificação do espaço público.
Relativamente ao desempenho das intersecções analisadas, estima-se que:
o Numa análise global da rede rodoviária, estima-se que com a solução
proposta, se venham a verificar condições de circulação satisfatórias, com
tempos médios de atraso por veículo bastante aceitáveis, tendo em conta
que se estão a analisar horas de ponta.
o Mesmo no período de ponta da tarde, onde se regista um maior volume
de tráfego rodoviário, estima-se para a Interseção 1 um tempo médio de
atraso por veículo de cerca de 17 segundos, que corresponde a um nível
de serviço “C”. Para a restantes interseções estimam-se níveis de serviço
“A”.
o Numa análise por movimento, e ainda no período de ponta da tarde,
verifica-se que o ramo “Av. Liberdade nascente” é aquele que apresenta
maiores atrasos médios por veículos, cerca de 30 segundos, que
corresponde a um nível de serviço “D”. Relativamente ao comprimento
médio da fila de espera, estima-se para o ramo referido um comprimento
de aproximadamente 47 metros, que corresponde a cerca de 10 veículos
em espera.
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Comparativamente à situação atual, prevê-se para solução rodoviária
proposta condições de circulação significativamente melhores em ambas
as horas de ponta analisadas.
Apesar de na hora de ponta da manhã as condições de circulação já serem
consideravelmente melhores na solução rodoviária proposta, é na hora de
ponta da tarde onde se estimam as maiores diferenças. Na situação atual,
numa análise global por interseção registam-se tempos médios por veículo
superiores a 50 segundos em todas as interseções analisadas, que
corresponde ao limite considerado, pela metodologia, como máximo
aceitável, uma vez que, a partir deste pode-se verificar a ocorrência de
perturbações com a formação de filas de espera. Nesta situação em
concreto, da visita realizada ao local, sabe-se que efetivamente as filas de
espera acontecem em diversos pontos, conforme representado na análise
por movimento. Deste modo é possível verificar que:
▪ Na Interseção 1, o movimento com origem na N327 apresenta
tempos médios por veículo superiores a 50 segundos, que
corresponde a um nível de serviço “F”.
▪ Na Avenida da Liberdade também se registam tempos médios por
veículo superiores a 50 segundos. O atraso registado neste ponto
da rede rodoviária, é reflexo das dificuldades na Interseção 2, que
se estendem até este ponto da rede. Regista-se na Avenida da
Liberdade comprimentos médios de fila de espera de 302 metros,
que equivale a cerca de 61 veículos;
▪ Na Interseção 2, os maiores problemas registam-se nos ramos
Avenida da Liberdade nascente e Avenida Adelino Amaro da
Costa, ambos com tempos médios de atraso superiores a 50
segundos por veículo.
▪ Na Interseção 4 registam-se condições pouco satisfatórias nos três
ramos da rotunda, no entanto salienta-se o ramo N327 norte que
apresenta um comprimento médio de fila de espera de
aproximadamente 218 metros, que corresponde a cerca de 44
veículos. As condições de circulação desta interseção influenciam
diretamente a Interseção 3, nomeadamente o ramo Avenida do
Vale sul, no qual também se registam tempos médios de atraso
superiores a 50 segundos por veículo, ou seja, um nível de serviço
“F”.
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Relativamente ao estacionamento é de destacar:
•

•

•

Atualmente a área de intervenção tem um total de 82 lugares de estacionamento
distribuídos da seguinte forma:
o 19 lugares perpendiculares no sentido norte->sul da Avenida do Vale,
junto à ilha central;
o 32 lugares perpendiculares no sentido sul->norte da Avenida do Vale, 18
junto à ilha central e 14 junto ao Parque Urbano do Rio UI;
o 31 lugares perpendiculares na N327, junto ao Parque Urbano do Rio UI.
A proposta apresentada para a área de intervenção levou a uma redução do
número de lugares de estacionamento. A redução do número de lugares é
consequência das alterações propostas para a rede rodoviária, mas principalmente
do conceito que se pretende para a área de intervenção, nomeadamente a
requalificação do espaço público de modo criar condições à utilização de modos
ativos na área de intervenção, através da conceção de zonas de estadia, passeios
mais largos e percursos mais acessíveis e ciclovias.
Deste modo, propõem-se 25 lugares de estacionamento distribuídos do seguinte
modo:
o 9 lugares longitudinais no sentido norte->sul da Avenida do Vale;
o 16 lugares longitudinais no sentido norte->sul da N327.

Relativamente ao transporte público, é de destacar:
•
•
•

A área em estudo é servida pela Linha Azul dos Transportes Urbanos Municipais
(TUS).
A proposta de intervenção da rede rodoviária e da requalificação do espaço
público implica a relocalização da paragem existente na Avenida do Vale.
A paragem da N327 mantém a posição atual.

Em conclusão, das análises realizadas, e considerando os pressupostos admitidos neste
estudo, estima-se que as alterações propostas para a rede rodoviária em análise, irão
melhorar significativamente o nível de desempenho da mesma face ao cenário atual, indo
ao encontro dos objetivos globais do projeto de intervenção de promoção e requalificação
do espaço público de modo criar melhores condições à utilização dos modos ativos.
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VIII
VIII. ANEXOS

8. ANEXOS
8.1. MATRIZES O/D: HORAS DE PONTA
8.1.1. ANO ATUAL (2021)

3

4

5

6

Av. Vale

R. Espadanal

Av. Liberdade (poente)

Av. Adelino Amaro da Costa

Av. Liberdade (nascente)

HPM DU
Situação Atual
(2021)

1
2
3
4
5
6
7

N327
0 324 212
7
9 20
Av. Vale
2
0
0 70 83 208
R. Espadanal
1
0
0 33 40 98
Av. Liberdade (poente)
270
0
0
0 82 207
Av. Adelino Amaro da Costa
450
0
0 117
0 346
Av. Liberdade (nascente)
271
0
0 395 461
0
R. Travessas
25
0
1
0
0
0
TOTAL 1019 324 213 622 675 879
Fonte: TIS
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7

TOTAL

2

R. Travessas

1

N327

Tabela 9 | Matriz O/D em uvle na hora de ponta da manhã de dia útil de 2021

24 596
0 363
0 172
0 559
0 913
30 1157
0
26
54 3786

3

4

5

6

Av. Vale

R. Espadanal

Av. Liberdade (poente)

Av. Adelino Amaro da Costa

Av. Liberdade (nascente)

HPT DU
Situação Atual
(2021)

1
2
3
4
5
6
7

N327
0 277 233 96 120
195
Av. Vale
0
0
0 78 97
158
R. Espadanal
0
0
0 34 42
69
Av. Liberdade (poente)
199 12 11
0 129
210
Av. Adelino Amaro da Costa
367 23 19 190
0
387
Av. Liberdade (nascente)
289 48 40 410 511
0
R. Travessas
27 15 21
0
0
0
TOTAL 882 375 324 808 899 1019

7

TOTAL

2

R. Travessas

1

N327

Tabela 10 | Matriz O/D em uvle na hora de ponta da tarde de dia útil de 2021

21 942
0 333
0 145
0 561
0 986
24 1322
0
63
45 4352

Fonte: TIS
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