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Resumo 
 

A cidade da Praia tem tido um aumento exponencial da população bem como da procura de transporte 

na cidade. O resultado é um sistema de transporte que claramente não consegue dar resposta em 

tempo útil e qualidade as exigências de transporte da população. O aumento da circulação de viaturas 

no centro da cidade tem contribuído para o congestionamento em alguns nós da cidade. Paralelamente 

a isso, o crescimento desorganizado e orgânico das construções tem posto grandes desafios ao 

planeamento adequado da cidade. 

 

Os objetivos do trabalho são: considerando o contexto de grande escassez de informação, construção 

de modelos de procura agregada simples que podem ser utilizados para avaliação do nível estratégico 

da rede rodoviária na cidade da Praia em termos de tráfego de veículos privados usando dados 

limitados e propor estratégias de planeamento alternativas que podem melhorar o desempenho da rede 

rodoviária.  

O estudo definiu 27 zonas de análise de tráfego que se referem apenas à aréas urbanas. A rede de 

estrada foi criada usando ferramentas de criação da rede no software Visum. O processo de quatro 

passos (geração de viagem, distribuição, escolha modal e afetação) foi desenvolvido para modelar a 

rede. 

 

A modelação da geração/atração de viagens utilizou o método de regressão linear com uma relação 

linear entre a população e as viagens produzidas nas zonas.   

 

Na distribuição de viagens para os parâmetros do modelo gravitacional foram utilizados valores 

calibrados considerando as viagens home-base-work, e o tempo de viagem entre as zonas como a 

impedância. 

 

Na etapa da escolha modal foram utilizados dados de viagens de outras cidades de países em vias 

desenvolvimento para calcular a divisão modal para a Praia. 

 

Na etapa da afetação de tráfego as viagens de automóvel foram atribuídas à rede usando o modelo de 

equilíbrio. A função Volume delay Function utilizada foi a função BPR com os parâmetros defenidos 

com valores padrão da curva base da BPR. 

 

Os resultados do estudo mostraram que com uma saturação média de cerca de 34% a rede da Praia 

não se encontra totalmente saturada. No entanto, outros modos de transporte não foram considerados 

no modelo, o que de certo aumentariam os níveis de congestionamento.  

 

Palavras – chave: Cidade da Praia, modelo de quatro passos, produção de viagens, Visum 
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Abstract  
 

The Praia town has had an exponential increase of the population as well as the demand for transport 

in the city. The result is a transport system that clearly can't respond in a timely and quality transport 

requirements of the population. The increased circulation of vehicles in the city centre has contributed 

to congestion on some nodes of the city. At the same time, the disorganized growth and organic of the 

buildings has put great challenges to the proper city planning. 

The goals are: considering the context of a dearth of information, building simple aggregate demand 

models that can be used to assess the strategic level of the road network in Praia in terms of private 

vehicle traffic using limited data and propose alternative planning strategies that can improve the 

performance of the road network. 

The study defined 27 traffic analysis zones referring only to urban areas. The road network was created 

using the network design tools in Visum software. The four-step process (generation of traveling, 

distribution and assignment modal choice) was developed to model the network. 

The modeling of the generation/travel attraction used the log-linear regression method with a linear 

relationship between the population and the trips produced in the zones. 

In travel distribution for the parameters of the gravity model calibrated values were used considering the 

home-based-work travel, and travel time between zones as the impedance. 

In modal choice step travel data were used for other cities in developing countries to calculate the modal 

split for Praia. 

In traffic affectation step car trips were assigned to the network using the equilibrium model. The Volume 

Delay Function used was the BPR function with clear-cut parameters with default of the BPR base curve 

values. 

The results of the study showed that with an average saturation of about 34%, Praia network is not fully 

saturated. However, other modes of transport were not considered in the model, which would increase 

congestion levels. 

 

Words key: Praia, four-step model, travel production, Visum 
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Capítulo 1- Introdução 
 

1.1- Enquadramento 
 

O planeamento dos transportes tem como um dos principais objetivos estimar o padrão dos fluxos 

(viagens de pessoas e veículos) num determinado horizonte, a fim de avaliar alternativas de 

investimento, mas também planeamento de serviços e implementação de políticas de transporte no 

sistema de transporte e na malha viária, de forma a atender a procura futura de forma satisfatória. 

 

A previsão da procura é o elemento crucial para a maioria dos estudos de planeamento de transportes. 

Devido aos sistemas e mecanismos envolvidos, a previsão é um processo dinâmico, necessitando de 

permanente revisão, exigindo, portanto, um repensar constante. 

 

A evolução das sociedades criou novas expetativas, mas também novos problemas na área da 

mobilidade urbana. Os territórios das cidades transformaram-se e a mobilidade das pessoas ganhou 

novas formas e novas exigências, mais complexas, que precisam ser resolvidas. É fundamental 

compreender como essas mudanças afetam os cidadãos e as comunidades em que se inserem. 

 

Nos países em vias de desenvolvimento, as cidades começaram a expandir-se em grandes áreas 

tornando cada vez mais difícil deslocar-se por modos não-motorizados. Com o crescimento das 

cidades, as distâncias médias não podem ser percorridas a pé ou de bicicleta.  

 

Outra realidade é a deslocação das camadas mais pobres para as áreas periféricas. Isto justificado em 

parte pelo crescimento das cidades e as especulações dos usos do solo. O que implica uma 

dependência inevitável do transporte motorizado. Esta dependência exige que alguma forma de 

transporte motorizado esteja disponível em termos físicos e económicos, o que implica o planeamento 

da oferta, e das operações deste modo de transporte.   

 

Paralelamente, as localizações das atividades tendem a estar concentradas no centro, o que reforça 

ainda mais a dependência do transporte motorizado para os segmentos de rendimento mais baixo.  

Em termos específicos, os principais problemas de transporte nos países em vias desenvolvimento 

podem ser relacionados com questões política, social, institucional, tecnológica, económica, 

operacional e ambiental.  

 

No caso particular da cidade da Praia, o planeamento necessário da cidade constitui um verdadeiro 

desafio, pela complexidade e pela necessidade de aplicação de um conjunto de metodologias eficazes, 

conhecedoras e abrangentes.  

O estudo utilizou o processo de 4 passos para modelar o tráfego de veículos particulares na cidade da 

Praia tendo como suporte o software de modelação de tráfego PTV Visum. Foram ainda utilizados 
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dados estatísticos como a população, e com base em benchmarks construída uma matriz Origem- 

Destino das viagens motorizadas na cidade da Praia. 

 

1.2- Justificação do caso de estudo 
 

A cidade da Praia é a mais populosa cidade de Cabo Verde. De acordo com os dados do censo 2010, 

a cidade conta com cerca de 130 mil habitantes e continua a crescer.  

 

Paralelamente, o rápido crescimento do tráfego de viaturas e da rede viária no município e na ilha de 

Santiago, tem posto em causa a perspetiva de mobilidade sustentável da cidade. Devido à inexistência 

de um planeamento adequado para acompanhar o crescimento da cidade e consequente crescimento 

do tráfego urbano é notório o congestionamento em alguns pontos da cidade. 

 

De acordo com o PDM da Praia, a semelhança do que se passa ao nível da ocupação desordenada do 

território, a informalidade e a extra-legalidade chegaram igualmente à mobilidade urbana, verificando 

situações anárquicas e concorrência desleal e ilegal dos veículos de transporte interurbano de 

passageiros feitos pelos "miniautocarros hiaces", aos táxis e aos autocarros, sem qualquer regulação 

ou atuação das autoridades com responsabilidades na matéria. 

 

Com uma população que poderá ascender a 200.000 habitantes em 2023, segundo o PDM da cidade 

é muito importante começar-se já a pensar na perspetiva sustentável dos problemas, em particular do 

planeamento dos transportes e usos do solo. 

 

1.3- Descrição do problema 

 

Em Cabo Verde a falta de organização nos transportes conjugado com uma clara necessidade de 

planeamento e ordenamento do território são de facto questões importantes a resolver se se quiser 

implementar um sistema de transporte eficiente e que articula com as políticas de ordenamento do 

território. 

 

A cidade da Praia, a capital do país está a crescer a um ritmo muito acelerado e não acompanhado 

pela oferta e planeamento dos transportes e usos do solo, ou seja, a cidade cresce de forma 

desorganizada. 

 

A cidade conta em 2010 com cerca de 130 mil habitantes, o que representa em termos percentuais 

cerca de 30% do total da população do país, e 48% da população da ilha de Santiago.  Contudo há um 

conjunto de infraestruturas e serviços, que não têm conseguido acompanhar devidamente esta forte 

dinâmica de crescimento. 

O fraco sistema de infraestruturas e serviços no concelho tem como principal razão o facto de durante 

muito tempo só o Plateau ser considerado como sendo a cidade. Apesar de sempre ter havido uma 
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relação estreita entre o Plateau e os restantes bairros, estes foram relegados a condição de subúrbios 

periféricos. É por esse motivo que praticamente só o Plateau é que usufruiu de uma urbanização 

adequada com infraestruturas próprias. Os restantes bairros desenvolvem-se organicamente, de um 

modo um pouco caótico.  

 

Depois da independência em 1975, a cidade da Praia passou a considerar todos os bairros 

circundantes ao Plateau, e, procurou-se descentralizar e munir toda a cidade de infraestruturas 

adequadas. No entanto, o Plateau continua a ser o polo de atracão dos movimentos diários no seio da 

cidade, não por ser o maior bairro (cabendo isso à Achada Grande) nem por ser o mais populoso 

(cabendo isso à Achada de Santo António), mas por ser considerado pelos habitantes como o centro 

comercial e laboral da cidade. Apesar das tentativas de descentralização, a população continua a 

considerar os bairros periféricos ao Plateau como zonas-dormitórias ou zonas industriais. 

 

De acordo com o PDM da Praia, o rápido crescimento demográfico acentuado pelo êxodo rural, 

migrações de outras ilhas e, mais recentemente pela imigração proveniente da África Ocidental, 

conduziu a um crescimento urbano caótico, deficiências no planeamento e na gestão racional dos usos 

do solo, favorecendo o crescimento de construções clandestinas, num ambiente de grande défice de 

habitação, (sobretudo, para as camadas mais pobres e de baixo rendimento) e forte pressão sobre as 

infraestruturas básicas de água, energia e saneamento. Assim, a cidade tem tido um crescimento 

demográfico acentuado bem acima da média nacional (3% contra 1,2% a nível nacional) e regista a 

maior densidade populacional do país (1.297 /km²). 

 

Neste quadro os serviços de transporte público colectivos não são exceção. Por motivos vários existe 

hoje um sistema de transporte que claramente não tem conseguido dar cabal resposta, em tempo e em 

qualidade a forte procura que a cidade capital carece em termos de mobilidade urbana e interurbana.  

 

Outra realidade muito clara é o transporte "ilegal" e informal de pessoas e bens pelos hiaces (carrinhas) 

dentro da cidade que tem aumentado nos últimos anos. Tal facto revela uma falha no serviço de 

fiscalização por parte das autoridades competentes. Por outro lado, é também um elemento revelador 

de que as empresas que oficialmente operam no ramo, Moura Company e Solatlântico, não têm 

conseguido dar devida resposta e em tempo útil às reais necessidades dos munícipes e não têm 

conseguido ganhar vantagens competitivas e comparativas face ao aumento da concorrência dos 

hiaces. 

 

Assim, a cidade enfrenta atualmente dificuldades diversas, devido à sua rápida expansão, que se 

encontram ligadas a vários problemas económicos, tais como a fraca infraestruturação, a proliferação 

de habitações clandestinas, a carência de recursos financeiros, a crise ambiental associada à seca, e 

um crescimento demográfico não sustentado pelo desenvolvimento económico. Apesar das 

dificuldades, a dinâmica de crescimento urbano, aliada a uma abertura crescente aos investimentos 
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privados, vem transformando a cidade numa importante plataforma de negócios com uma intensa 

atividade cultural e comercial. 

 

1.4- Objetivos gerais 

 

 Os objetivos gerais da dissertação são: 

 

- Considerando o contexto de grande escassez de informação, construção de modelos de procura 

agregada simples que podem ser utilizados para avaliação do nível estratégico da rede rodoviária na 

cidade da Praia em termos de tráfego de veículos privados usando dados limitados; 

  

- Propor estratégias de planeamento alternativas que podem melhorar o desempenho da rede 

rodoviária.  

 

1.5- Estrutura do trabalho 
 

Este trabalho é composto por seis capítulos, incluindo a introdução, estruturados da seguinte forma: 

- O capítulo 2 referente a revisão bibliográfica que deu fundamentação teórica à presente pesquisa. 

Aborda temas como urbanização, mobilidade e organização dos transportes nos países em vias 

desenvolvimento. O capítulo aborda ainda a interação transporte e usos do solo, as infraestruturas de 

transporte em Cabo Verde. E por último, o modelo dos quatro passos e as suas limitações; 

- O capítulo 3 apresenta a caraterização da área de estudo. Temas como a dinâmica demográfica, 

socioeconómico e de usos do solo são abordados. O capítulo aborda ainda alguns fatores que justificam 

a necessidade de uma melhor abordagem do planeamento e da-nos uma ideia do quadro geral da rede 

viária e dos sistemas de mobilidade e transporte; 

- O capítulo 4 apresenta o desenvolvimento do modelo de quatro passos. Desde a construção do 

modelo da rede à construção do modelo das viagens e os resultados da afetação; 

- O capítulo 5 apresenta as principais conclusões e recomendações a respeito da abordagem e da 

análise dos resultados, e por fim, um apontamento de possíveis questões futuros para aprimorar e dar 

continuidade a esta pesquisa. 

 

1.6- Metodologia 

 

Uma vez que os dados espaciais da rede de estradas não estão disponíveis, a rede da cidade Praia foi 

construída com software de modelagem de transporte PTV Visum. 

 As capacidades das rotas foram definidas usando o manual de transport for Londres de acordo com 

as características das vias da Praia. Porque a área de pesquisa está dentro da cidade a velocidade 

máxima foi definida como 50 km / h, independentemente da classificação das vias. 
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Para defenir as zonas de análise de tráfego começamos por identificar as zonas mais bem servidas de 

infraestruturas de transporte e em melhores estado de conservação. Neste caso 34 zonas que depois 

foram agrupadas em 27 ZAT. 

 

Dada a limitação dos dados, o número de viagens da área de estudo não estava disponível, pelo que 

decidimos usar a cidade do Funchal para a construção do modelo de 4 passos. Estes dados foram 

usados porque não encontramos dados relevantes de cidades em países em desenvolvimento. O 

modelo utilizou as viagens do Funchal para o total do dia.  

 

Na modelagem da geração/ atração utilizamos o métodode regressão linear com uma relação linear 

entre as viagens e população. 

 

No entanto, os resultados das regressões foram muito desequilibrados porque o modelo de origens 

tinha um R2 muito mais reduzido, neste caso foi utilizada para a bordadura da matriz os destinos (por 

ambos os destinos per se como para as origens), ou seja, uma matriz simétrica. 

 

As funções resultantes dos modelos foram utilizadas para estimar os valores das origens e destinos 

para Praia. Em seguida, as viagens foram multiplicadas pelo número médio de viagens para a praia, 

1,54. 

 

O próximo passo implementado no processo de modelagem foi a distribuição de viagens. Para isso era 

necessário estimar os parâmetros utilizadas no modelo gravitacional, e o tempo de viagem entre as 

zonas como a função da impedância. O tempo de viagem entre as zonas foi calculada no Visum que 

produziu uma matriz dos tempos de viagem. Para os parâmetros do modelo foram utilizados os valores 

básicos considerando as viagens H-B-W. 

 

No passo da escolha do modo, o objectivo é destinar aos diferentes modos as viagens produzidas na 

da zona i e com estino a zona j. 

 

Para isso, foi necessário conhecer a distribuição modal para Praia, no entanto esta informação não 

está disponível. Sabe-se apenas que, de acordo com o PDM apenas 25% da população utiliza o 

transporte público diariamente. Foi então necessário saber o número de viagens motorizadas para 

calcular os 25% que usam o transporte público. Com a revisão da literatura foi possível saber a 

percentagem de viagens a pé (média) para algumas cidades em desenvolvimento, neste caso 14%. 

Permitindo calcular o número de viagens de automóvel. A partir daqui, foi possível conhecer a 

distribuição modal de Praia. 

No passo da afetação as viagens de carro foram atribuídas à rede usando o modelo de equilíbrio. A 

função volume delay funtion utilizada foi a função BPR com os parâmetros definidos como valores das 

curvas de base padrão BPR.  
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Capítulo 2- Revisão da Literatura 
 

 

2.1- Urbanização nos países em vias de desenvolvimento 

 

Para Pugh (1995) o desenvolvimento e implementação urbano de políticas fundiárias e de habitação 

nos países em vias de desenvolvimento oferecem enormes desafios. Estes desafios são de escala e 

complexidade. Nos anos 1950 a 1970 a população mundial aumentou cerca de 45%, e a componente 

urbana cerca de 98%. 

 

A população dos países em vias de desenvolvimento crescerá o dobro da taxa nos países 

industrializados, e cerca de 50 regiões destas cidades têm populações superiores a 5 milhões até o 

ano 2000. Estas estatísticas demográficas têm em si várias implicações urbanas, mas o significado 

pode ser compreendido ao colocar o seu significado no âmbito do conceito da "transição demográfica”. 

 

Njoh (2003) defende que as taxas de expansão urbana são maiores em locais mais recentemente 

industrializados, especialmente em África e algumas partes da Ásia. A urbanização como um fenómeno 

global é recente. É ainda mais recente na África, especialmente na região sub-Sariana. Embora com 

alguns grandes assentamentos humanos anterior ao advento do colonialismo europeu na região 

(Coquery-Vidrovitch, 1993; Ki-Zerbo, 1978; Hull, 1976), continua a ser a menos urbanizada do mundo 

de hoje. No entanto, é importante notar que a sua taxa de urbanização é a mais alta do mundo. Em 

2000, a proporção de africanos que vivem em áreas urbanas subiu de 24% para 27% no início dos 

anos 1990 (De Blij e Muller, 2000, p. 354). A maioria das cidades na região estão experimentando taxas 

de crescimento populacional que são maiores do que, em alguns casos, duas ou três vezes tão alta 

como, a média nacional. Na Nigéria para exemplo, a população de Lagos cresceu a uma taxa média 

de 5,6%, em comparação com 3% de crescimento anual registado para o país como um todo entre 

1975 e 2000 (PIP, On-Line, 2002). Para a maioria das estimativas, a população urbana do continente 

é projetada para dobrar a cada 12 anos (CIDA, 1995). Algumas das projeções mais conhecidas 

sustentam que 52 % das pessoas em África estarão vivendo em cidades até 2025 (Kamete et al, 2001, 

abstrato). 

 

2.2- Mobilidade nos países em vias de desenvolvimento 
 

Lima et al. (2014) explicam que a busca pelo desenvolvimento sustentável pode resultar em opções e 

meios de intervenção, ou mesmo impedir o planeamento urbano de enfrentar os problemas que as 

cidades modernas enfrentam. Além de questões físicas e económicas, também existem outras 

questões a serem consideradas: sociais, ambientais, políticas e culturais. Desenvolver uma maior 

compreensão de tais questões lança luz sobre a complexidade que os planeadores das cidades vêm 

enfrentando. Mobilidade urbana sustentável engloba ao mesmo tempo todos esses aspetos para 

enfrentar as questões tradicionais do planeamento de transporte. 
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Assim, a melhor forma de medir os conceitos de mobilidade urbana sustentável geralmente leva a 

novas abordagens, como a iniciativa de criar índices que permitem uma avaliação do grau de 

sustentabilidade da cidade. No entanto, não existe um método único, ideal para enfrentar esta questão, 

mas sim alternativas inúmeras que podem ser adaptadas para atender às necessidades da área em 

estudo.  

 

O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável é um instrumento que foi concebido para ajudar os gestores 

e planeadores urbanos a avaliar as condições de mobilidade em municípios (Costa, 2008). Trata-se de 

características globais e, ao mesmo tempo, destaca pontos específicos para cada edição. Aplicando 

ISUM é possível em qualquer contexto geográfico, o acompanhamento das estratégias de gestão. Com 

os resultados do método pode-se criar uma coleção de dados com comparações de mobilidade com 

outras cidades. Usando o planeamento com base em cenários, diferentes formas de gestão (como 

conservador ou ambicioso) podem ser avaliadas, como proposto por Mancini (2011). 

 

O IMUS é uma ferramenta constituída por 87 indicadores, agrupados em 37 temas distribuídos em 9 

domínios (Costa 2008). Esta estrutura aparece parcialmente estruturada (anexo1) com hierarquia de 

domínios e temas, mas sem os indicadores.  O índice aborda uma grande variedade de temas relativos 

ao desenvolvimento sustentável, relacionados não só com transporte, mas também temas sociais, 

económicos e ambientais. Uma avaliação numérica, atribuída conforme a avaliação de diversos 

especialistas resulta em escores numéricos. Os escores, a exemplo do IDH (índice de desenvolvimento 

humano), variam de 0 a 1, onde um é a melhor avaliação das condições de mobilidade urbana 

sustentável na cidade, como enunciado por Marcini (2011). 

 

2.3- Organização dos transportes nos países em vias de 

desenvolvimento 
 

Atualmente, a população nos países em vias desenvolvimento ocupa mais de metade da população 

mundial. O aumento da população é um problema comum que foi descrita em muitas pesquisas 

relacionadas com as necessidades adequada de usos do solo e transporte nesses países (Hook e 

Replogle, 1996; Morita et.al, 2003; Ocampo et.al 2009; Kusbiantoro de 1998). O aumento da população 

também pressiona por mais terra a ser desenvolvida, como áreas residênciais. População pode não 

ser controlada, mas podemos controlar o tamanho de desenvolvimento e localização para sustentar a 

população. Isso é mais adequado para implementar o planeamento adequado.  

 

Segundo Evans (2003), como as decisões de planeamento são predominantemente determinados 

pelos políticos, os efeitos das decisões de planeamento são também refletidos nos desejos dos 

políticos. Neste caso, quanto maior o envolvimento do político na estrutura de planeamento, maior 

influência da política em relação aos usos do solo e planeamento dos transportes. 
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De acordo com Dowall e Clarke (1996) é importante ressaltar sobre o método de planeamento de 

políticas de usos do solo. Isto porque, as políticas não adequadas de usos do solo podem resultar em 

desenvolvimento descontrolada do solo e no desequilíbrio do preço de mercado e do preço do solo. 

 

Sirinivasan e Ferreira (2002) explicam que o congestionamento do tráfego é principalmente devido à 

falta de coordenação entre os usos do solo e o planeamento dos transportes. Por outro lado, de forma 

incontrolável o aumento dos preços do solo no Central Business District (CBD) incentiva moradores 

urbanos a localizar suas residências nos subúrbios e, como resultado, a suburbanização tornou-se 

mais forte nos últimos anos. O resultado do urban sprawl tem desvantagens e é problemático se um 

país não pode fornecer infraestruturas adequadas e facilidades de trânsito para gerenciar as 

necessidades de transportes diários entre os subúrbios e o CBD.  

 

Kusbiantoro (1998) salienta que o aumento da população provoca a necessidade de automóvel na 

Indonésia. É claro que a maioria dos países em desenvolvimento têm sistemas de transporte 

ineficientes e redes rodoviárias limitadas, o que pode não ser suficiente para servir subúrbios. 

Consequentemente, a maioria das famílias residentes nos subúrbios que, diariamente, viajam para o 

CBD usam seus próprios veículos. Isso pode finalmente aumentar a taxa de motorização, a criação de 

efeitos adversos para o ambiente e para a sociedade. As decisões de mobilidade entre os membros da 

família estão intimamente interligadas. A maioria das famílias possui apenas um veículo, e, portanto, a 

possibilidade de gerar viagens em conjunto é consideravelmente elevada. Na maioria dos casos o 

membro da família assume a responsabilidade de dirigir para os restantes membros através da partilha 

de veículos para viagens destino/multiuso. Ao observar os dados de mobilidade em países em vias de 

desenvolvimento, a partilha do veículo pode ser identificada como uma das atrações mais populares 

de viagem para as famílias possuir veículos. Portanto, analisar o comportamento da partilha de viagem 

é importante, especialmente para a investigação de políticas urbanas em países em vias de 

desenvolvimento. 

 

De acordo com Mancini (2011), a definição de quais as políticas e ações a serem implementadas em 

cidades que buscam soluções de mobilidade sustentável é um grande desafio. O processo deve 

envolver os planeadores, gestores e os decisores e, acima de tudo, a população, que deve exercer um 

papel ativo no processo de mudança. O consenso que tem vindo a ser desenvolvido, em termos de 

gestão da sustentabilidade democrática de políticas públicas envolve a participação de vários atores 

sociais que abrangem a comunidade ou a sociedade (Tavares, 2005). Outro ponto importante é a 

hierarquia das ações a serem implementadas. Critérios devem ser estabelecidos, a fim de identificar 

quais as alterações propostas que devem ser realizados, e que tenham a possibilidade de um processo 

de adaptação e planeamento. 

 

Assim, a elaboração de previsões de procura e de receitas em sistemas de transporte é um desafio 

cuja precisão constitui uma das grandes preocupações das várias entidades envolvidas nos processos 

de planeamento e gestão. A compreensão da complexidade e das dimensões dos sistemas em análise, 
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dos principais fatores condicionantes da procura e o objetivo dos exercícios de previsões constituem 

fatores chave da escolha adequada das abordagens metodológicas e das ferramentas analíticas a 

utilizar. 

 

Rahmana et al. (2012) explicam que nas últimas três décadas, motorização e urbanização tem sido a 

tendência em muitas áreas metropolitanas de países em vias de desenvolvimento. A maioria das 

grandes cidades estão enfrentando vários problemas de transporte, mais notavelmente o aumento do 

congestionamento, o tempo de viagem, a poluição do ar, acidentes, e assim por diante. Grande parte 

do problema é devido ao rápido crescimento da propriedade do veículo privado. Por exemplo, o 

crescimento anual de veículos privados é de 10% na Índia, 15% na China, 12% na cidade de Dhaka 

em Bangladesh, e 23,7% na Coreia do Sul (Gakenheimer, 1999; Singh, 2006). Este rápido crescimento 

da motorização está aumentando a procura por modos de transporte e infraestrutura nas cidades.  

 

Devido às limitações de recursos muitas vezes as autoridades das cidades são incapazes de atender 

ao aumento da procura. Apesar do aumento da posse do carro, a maioria das viagens em cidades em 

vias de desenvolvimento são feitas de transportes públicos, e a contribuição de veículos particulares 

(carro e moto) é muito baixa. Por exemplo, o transporte público rodoviário serve 42% das viagens em 

Delhi (Tiwari, 2003) e 44% das viagens em Dhaka (STP, 2005), enquanto que os veículos particulares 

servem apenas 17% e 8% das viagens nas duas cidades, respetivamente (Tiwari, 2003; STP, 2005). A 

repartição modal em Dhaka é 44% autocarros, 34% riquixós, 8% automóvel, e 14% a pé (STP, 2005).  

Um fator importante que afeta as escolhas modais é a alta proporção da população que não pode 

suportar as despesas do veículo privado, e são, portanto, fortemente dependente do transporte público. 

 

2.4- As infraestruturas de transporte e o desenvolvimento em Cabo-

Verde 
 

As políticas no domínio das infraestruturas de transportes em Cabo Verde enquadram-se nas políticas 

definidas para o ordenamento e desenvolvimento do arquipélago, visando, por um lado, maximizar as 

potencialidades regionais e minimizar os efeitos das assimetrias regionais e, por outro lado, permitir 

uma participação mais equilibrada e competitiva das populações no processo de desenvolvimento 

socioeconómico do país.  

 

De acordo com as Grandes Opções do Plano (GOP) de 2001, a materialização dos grandes objetivos 

de desenvolvimento, quer sejam eles de natureza económica, social ou cultural têm de passar por um 

grande esforço de infraestruturação do país (desde logo, a energia, água, saneamento, infraestruturas 

portuárias, aeroportuárias e rodoviárias, transportes marítimos e aéreos). 

 

As características geográficas, socioeconómicos, e demográficas de Cabo Verde tornam o setor dos 

transportes de primordial importância quando se procura definir políticas e estratégias para o seu 

desenvolvimento. O programa estratégico de desenvolvimento de Cabo Verde, inscrito no Plano 
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Nacional de Desenvolvimento (PND 2002 - 2005) incorpora um conjunto de medidas que se afiguram 

como estruturantes do ponto de vista de ordenamento e desenvolvimento do território. Essas medidas 

que se organizam em torno das políticas estratégicas de luta contra a pobreza assentam em cinco eixos 

estratégicos, destacando-se o desenvolvimento das infraestruturas económicas básicos (transportes, 

água, saneamento básico e energia) e a promoção da competitividade para favorecer o crescimento 

económico e a criação de emprego. Neste âmbito, o desenvolvimento das infraestruturas de transportes 

surge como uma prioridade estratégica sem os quais os vetores de crescimento não se desenvolverão. 

 

2.5- Interação Transporte-usos do solo 

 

O reconhecimento crescente nas últimas décadas da relevância da integração transporte e usos do 

solo nos processos de planeamento assenta no conceito do feedback existente entre estes dois 

princípios. Estas interações estão longe de ser completamente entendidas, na verdade são complexas. 

Em primeiro lugar, porque elas são recíprocas. A figura 1 mostra o ciclo de influência. 

 

Figura 1: O ciclo de uso do solo e retroalimentação e transportes (Macário, R. & Marques, C. (2008). 
 

Vários projetos europeus, como TRANSLAND, CLOSER, SPARTACUS, PROPOLIS, SESAME, 

STRAR-TRANS, PROSPECT etc., mostram em muitas dimensões as complexas interações recíprocas 

entre os transportes e os usos do solo. Antes disso, a rede internacional ISGLUTI também foi dedicada 

a este tema. Além disso, muitas pesquisas não europeias, especialmente dos países norte-americanos, 

têm contribuído para a compreensão das iterações de transporte e usos do solo. Pesquisas 

internacionais neste campo têm demonstrado a importância de uma melhor coordenação entre os 

transportes e os usos do solo para alcançar as cidades sustentáveis e comportamentos de mobilidade 

espacial sustentável (Geerlings e Stead, 2003). 

 

Os pesquisadores investigaram várias dimensões complementares relativos. Em primeiro lugar à 

relação entre os padrões de usos do solo em áreas metropolitanas em diferentes escalas espaciais 

(um bairro, um município, toda a área metropolitana), as infraestruturas de transportes e o 

comportamento de viagens de habitantes; em segundo lugar, o impacto dos transportes 

(reciprocamente usos do solo), políticos sobre os padrões de usos do solo (comportamento da viagem, 

reciprocamente), como a localização residencial, e em terceiro lugar modelagem de iterações 
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transporte e usos do solo tem sido um tema importante com a implantação de vários modelos (por 

exemplo, UrbanSim (Waddel, 2002), ou MARS (Pfaffenbichler, 2003). 

 

A pesquisa tem claramente destacado algumas das interações recíprocas entre os usos do solo, 

especialmente a expansão urbana e policentrismo (onde existem dois ou mais centros de emprego) e 

transportes (Aguilera, 2005). Por um lado, os padrões de usos do solo influenciam a necessidade de 

infraestruturas de transportes e o comportamento da mobilidade dos habitantes. Por exemplo, a 

expansão das áreas metropolitanas para o desenvolvimento de padrões policêntricas tem contribuído 

para prolongar a distância média de viagem (Schwanen et al., 2004). Por outro lado, e reciprocamente, 

infraestruturas e condições (preços, acessibilidade) influenciam os padrões espaciais de transporte: 

por exemplo, a expansão e o desenvolvimento de sub-centros de emprego fora do CBD foram possíveis 

graças ao carro (Wegener e Fürst, 1999). 

 

Muitos estudos empíricos analisaram as ligações entre várias dimensões dos usos do solo, em especial 

a densidade (Newmann e Kenworthy, 1999), diversidade e design (Ewing e Cerveró, 2010) e o 

comportamento da mobilidade dos habitantes: número médio de viagens, comprimento, duração de 

viagens diárias, escolha modal, o consumo de energia e as emissões de GEE. Além disso, as ligações 

entre monocentrismo, policentrismo e comportamento de viagem têm sido um importante tema de 

pesquisa (Aguilera, 2005; Cerveró e Wu, 1997; Schwanen et al., 2004). 

 

Pesquisas anteriores também demonstraram que as relações entre os transportes e os usos do solo 

são difíceis de isolar empiricamente por causa da complexidade de mudanças simultâneas de outros 

fatores, incluindo fatores socioeconómicos, como o rendimento) e fatores comportamentais (como 

preferências de locais residênciais e comportamento de viagem) (Van Wee et al., 2002). A pesquisa 

também salientou que é necessária uma melhor coordenação entre políticas de transporte e usos do 

solo para alcançar o comportamento de viagem sustentável em áreas metropolitanas (Bulkeley e Betsill, 

2005; Geerlings e Stead, 2003; Halden, 2002). Várias políticas de interação transporte e usos do solo, 

como o ABC, na Holanda (Schwanen et al., 2004) e o Desenvolvimento do Trânsito Orientado (TOD) 

(Cerveró, 2003) têm sido analisadas e avaliadas. 

 

Finalmente, a modelação de interações transporte e usos do solo tem sido um campo de pesquisa 

importante, como na Europa. O Departamento de Oregon de Transporte " Integração Transporte e Usos 

do Solo do projeto Model" e do Estado de Qualidade do Crescimento de Utah (QGET) são alguns dos 

esforços internacionais que abriram o caminho para o desenvolvimento de novos modelos integrados 

que avaliam as interações entre os transportes e os usos do solo. 

 

2.6- O modelo dos quatro passos 

 

A modelação em transportes tenta prever procuras futuras com recurso a modelos matemáticos, 

computacionais e comportamentais, entre outros. Desta forma, a análise dos problemas de transportes 
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passou a ser feita numa base teórica, através da utilização de modelos que visam representar as 

características de uma nova realidade. 

 

Ortúzar e Willumsen (2001) definem modelo como sendo uma representação simplificada de uma parte 

do mundo real, que se concentra em certos elementos considerados importantes para a sua análise, 

de um ponto de vista particular. Um modelo amplamente utilizado na modelação de transporte é o 

modelo de quatro passos.  

 

A abordagem à modelação da procura de viagens é convencionalmente conhecida como o processo 

sequencial de quatro passos que consiste em geração e distribuição de viagem, divisão modal e 

afetação de viagem. A característica sequencial deve-se ao facto de cada etapa do modelo servir como 

entrada para o passo seguinte. 

 

Para Outúzar e willumsen (2001) o modelo de quatro passos é a principal ferramenta para a previsão 

futura de viagens e desempenho de um sistema de transporte, normalmente definido em escala 

regional ou sub-regional (em escalas menores, muitas vezes aplicar modelos simplificados). 

 

 

 

Figura 2: Modelo de quatro passos (McNally, G. M, 2007) 

 

2.6.1- Primeiro passo – Geração/Atração de viagens  

 

A modelagem para a previsão de geração de viagens depende essencialmente da quantidade e da 

qualidade dos dados e da forma estrutural dos modelos. Estes dados são obtidos através das relações 

observadas entre as características das viagens e informações sobre a situação socioeconómico da 

população. 

 

Ortúzar e Willumsen (2001) apresentam os seguintes fatores que influenciam na produção de viagens: 

rendimento, propriedade de automóvel, estrutura do domicílio, tamanho da família, valor do solo, 

densidade residencial, acessibilidade, entre outros. Como fatores que influenciam na atração de 

viagens numa dada zona pode-se citar: o número de empregos ofertados, o nível de atividade comercial 

e o número de matrículas escolares. 
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Os seguintes modelos de geração de viagem podem ser citados: Fator de crescimento, taxas de 

viagens, classificação cruzada ou análise de categorias e regressão. Apenas o modelo de regressão 

linear é abordado na presente tese. 

 

2.6.2- Modelo de Regressão 

 

A utilização deste método visa construir uma relação linear (ou não) entre o número de viagens 

existentes (variável dependente) e os vários fatores que influenciam as viagens (variáveis 

independentes). A forma mais frequente é o modelo de regressão múltipla: 

 Com dados totais da zona – agregado 

 

                                 iilii EXY  .... 210                                                       (1) 

 Onde: 

 

Yi  Variável dependente (número de viagens) 

Xli Variáveis independentes (fatores sócio-econômicos e de usos do solo); 

i  parâmetros estimados pelo modelo. 

 

 Com Médias (por família, população, residência) – desagregado 

 

                                               iilii exXy  ..... 2210                                                 (2) 
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                                                    (3) 

Onde: 

iH      Número de famílias na zona i (ou pessoas) 

 

As características destes modelos: (1) os coeficientes e constantes são encontrados por calibração 

para o ano base, utilizando-se o modelo de regressão linear e dados de todas as zonas; (2) algumas 

variáveis explicam melhor as viagens atraídas, outras as produzidas; (3) a variável dependente (Y) 

pode dar uma estimativa das viagens produzidas (Pi), ou atraídas (Aj), na zona i, se este é um modelo 

que utiliza dados agregados; ou uma taxa de produção (atração) de viagens por tipo de residência, se 

este é um modelo desagregado de base residencial; (4) usualmente 4 variáveis independentes no 

máximo são suficientes; (5) cada termo da equação de regressão pode ser interpretado como uma 

contribuição da variável independente para a variável dependente. 
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Critérios de escolha das variáveis dependentes: (1) devem estar linearmente relacionadas com a 

variável independente; (2) devem estar altamente correlacionadas com a variável independente; (3) 

não devem estar altamente correlacionadas com outra variável dependente; (4) devem ser facilmente 

projetadas para o futuro. 

 

Para modelos agregados as seguintes variáveis podem ser consideradas: (1) na produção de viagens: 

rendimento, propriedade de veículos, número de residências (área de ocupação do solo), número de 

pessoas empregadas, população ou densidade populacional e número de pessoas em idade escolar; 

(2) na atração de viagens: área destinada à indústria, ao comércio e outros, número de empregos, 

matrículas escolares e acessibilidade. 

 

Parâmetros do modelo 

 

Coeficiente de Determinação R² 

 

O coeficiente de determinação, também chamado de R² é uma medida de ajustamento de um modelo 

estatístico linear generalizo em relação aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1, indicando, em 

percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o R², mais 

explicativo é o modelo, melhor ele se ajusta à amostra. 

 

Distribuição F 

 

O valor F e seu significado dá a probabilidade de que a equação de regressão não explica a variação 

de y, ou seja, que qualquer ajuste é puramente por acaso. Este baseia-se na distribuição de 

probabilidade F. Se a importância F não é inferior a 0,05 (5%) não temos uma correlação significativa 

 

Coeficientes das variáveis 

 

No modelo de regressão é preciso assegurar que os coeficientes das variáveis independente são 

significativamente diferentes de zero para termos um modelo eficiente. 

 

Estatística t e p-valores 

 

A estatística t pode ser uma medida da força relativa de predição do modelo. Quanto maior for o t-stat, 

maior a influência relativa da variável independente sobre a variável dependente. Um t-stat superior a 

1,96, com significância inferior a 0,05 indica que a variável independente é um preditor significativo da 

variável dependente dentro e fora da amostra. 
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2.6.3- Segundo passo – distribuição de viagens  

 

Uma vez definido o número de viagens produzidas ou atraídas nas zonas de tráfego que compõem a 

área em estudo, o passo seguinte é a determinação da origem e do destino dos movimentos interzonais 

futuros (distribuição das futuras viagens entre zonas de origem e destino). 

 

 

 

Quadro 1: Distribuição de viagens  

 

Os modelos de distribuição de viagens podem ser agrupados da seguinte forma: (1) Modelos de fator 

de crescimento: método do crescimento uniforme, método do crescimento médio, método de fratar e 

método de furness; (2) modelos gravitacionais. Apenas o modelo gravitacional é abordado na presente 

tese. 

 

2.6.4-  O modelo Gravitacional 

 

A base conceitual deste modelo é a lei gravitacional de Newton, que diz que “a força de atração entre 

dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas dos dois corpos e inversamente 

proporcional ao quadrado das distâncias entre eles”. (Martin, W. A. & McGuckin, N. A., 1998) 

 

A sua aplicação em transportes considera a hipótese de que o número de viagens produzidas pela 

zona i e atraída pela zona j é proporcional: (1) ao número total de viagens produzidas pela zona i; (2) 

ao número total de viagens atraídas pela zona j; (3) a uma função de impedância que relacione a 

separação espacial ou custo de viagem entre diferentes zonas de tráfego. 

 

A vantagem deste modelo é que nele se considera, além da atração, o efeito da separação espacial ou 

facilidade de iteração entre as regiões definida pela função de impedância. 

 

A fórmula geral do modelo gravitacional é definida como:  

 

                                                       cijfAjPiKTij ***                                                      (4) 
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Posteriormente o modelo foi generalizado, assumindo-se que o efeito da impedância poderia ser melhor 

representado por uma função generalizada de custo de viagem f(cij) com um ou mais parâmetros para 

calibração. 

 

A função f(cij) recebe o nome de função de impedância porque ela representa um obstáculo à viagem. 

Versões normalmente utilizadas são: 

 

                                Função exponencial negativa    ijij ccf  exp                                    (5) 

                                Função exponencial inversa   n

ijij ccf


                                                      (6) 

                                Função combinada    ij

n

ijij cccf  exp                                              (7) 

 

Para a variável β, obtida no processo de modelagem, os valores maiores têm como significado viagens 

mais concentradas em zonas próximas, enquanto que β menores ocorre um maior espalhamento das 

viagens para zonas mais distantes. 

 

Uma impedância significa qualquer tipo de oposição ao movimento e pode ser definida por uma variável 

ou por um conjunto de variáveis tais como distância, tempo de viagem ou custo de transporte. Quando 

a impedância é definida por um conjunto destas variáveis dá-se o nome de custo generalizado. Este 

custo é tipicamente definido por uma função linear de atributos de viagem medidos por coeficientes que 

definem a relativa importância dada a esses atributos pelo usuário.  

 

2.6.5- Terceiro passo – Escolha modal   

 

O objetivo dos modelos de divisão modal é destinar aos diferentes modos de transporte as viagens 

com origem na zona i e destino na zona j, sem se preocupar com as rotas existentes. 

 

A divisão modal é feita com base nas variáveis que o usuário utiliza para fazer a sua escolha. Os fatores 

que influenciam a escolha modal incluem usualmente características socioeconómicos e características 

dos serviços dos modos de transporte. De uma forma geral são considerados os seguintes parâmetros: 

(1) atributos do deslocamento (motivo da viagem, período de realização e destino); (2) atributos do 

usuário (propriedade de veículos, rendimento e estrutura familiar, nível cultural); (3) atributos do sistema 

de transporte (custo e tempo de viagem, tempo de espera, de transbordo ou andando, frequência, 

conforto e acessibilidade). 

 

A inclusão desses atributos na formulação de modelos de escolha modal é limitada pelo tipo, 

quantidade e qualidade das informações disponíveis de calibração. O elemento mais restritivo é a 

necessidade de se obter dados com os quais se possam fazer projeções consistentes. 
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Existem basicamente dois tipos de modelos de divisão modal: 

 

- Determinísticos: determinam a proporção de viagens por cada modo utilizando métodos quantitativos 

simples, tais como: Regressão linear e classificação cruzada ou curvas de desvio; 

 

- Probabilísticos: utilizam a probabilidade de escolha de cada modo para determinar a percentagem de 

viagens para seus respetivos modos. Os modelos mais utilizados são: Logit binomial, logit multinomial 

e logit hierárquico. 

 

2.6.6- Quarto passo – Afetação de tráfego  

 

Nos modelos de afetação de viagens, o último passo do modelo tradicional de 4 passos, se procede a 

atribuição das matrizes de viagens obtidas nos diversos modos às redes correspondentes. Nesta forma 

tradicional de análise, os modelos de afetação são utilizados para fornecer estimativas de fluxos de 

tráfego em vias estratégicas, com o principal objetivo de disponibilizar uma base de comparação de 

sistemas de transportes a médio e longo prazo. 

 

Um primeiro conceito que se encontra subjacente a todos os modelos de afetação de tráfego é o do 

custo de deslocamento. Caso um utilizador disponha de mais de uma alternativa para efetuar uma 

viagem, vai naturalmente ponderar uma série de fatores para decidir o percurso a seguir. 

 

Torna-se assim útil utilizar o conceito de custo generalizado de deslocamento como sendo uma função 

dos fatores envolvidos na decisão. Alguns destes fatores, como o conforto, os aspetos cénicos ou a 

falta de segurança do percurso, são dificilmente quantificáveis e geralmente não são levados em conta 

nos processos de modelagem. 

 

Os algoritmos de afetação de tráfego mais comuns são os modelos tudo-ou-nada, estocásticos e 

equilíbrio. 

 

2.6.7- Algoritmo tudo-ou-nada 

  

O método mais simples de alocar as viagens pela rede é através da chamada atribuição tudo-ou-nada. 

Trata-se simplesmente de, para cada par O-D, determinar o trajeto com o custo inicial mais baixo e 

carregar esse percurso com todas as viagens do par. Este método considera os custos de 

deslocamento independentes do fluxo nos arcos, sendo, portanto, aplicável apenas a redes pouco 

solicitadas. 
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2.6.8- Algoritmo Estocásticos 

 

Os condutores não são todos iguais. Alguns valorizam mais o tempo, outros a distância percorrida. 

Para além desta variabilidade, há ainda que se notar o fato de que se um condutor em um determinado 

dia escolher um trajeto, nada garante que venha a repetir a opção no outro dia, mesmo em igualdade 

de circunstâncias. Os comportamentos dos condutores são, portanto, inconstantes e heterogéneos. Os 

modelos que, de alguma forma, procuram simular a inconsistência, dizem-se estocásticos. Nestes 

modelos, um ou mais elementos estão sujeitos à aleatoriedade e, sucessivas simulações do mesmo 

caso, não geram necessariamente resultados idênticos, como nos modelos determinísticos. 

 

Há duas formas tradicionais de incorporar os efeitos estocásticos. A primeira refere-se a uma família 

de algoritmos em que o tráfego é distribuído pelos diferentes trajetos, de acordo com uma curva do tipo 

Logit, com preferência pelo trajeto de custo mínimo. O mais conhecido algoritmo deste tipo é atribuído 

a (Dial 1971). 

 

Uma abordagem alternativa utiliza simulações de Monte Carlo para representar a variabilidade dos 

custos percebidos. Os algoritmos deste tipo derivam de uma técnica desenvolvida por (Burrel1968, 

Ortuzar; Willunsen, 1994), onde os custos de deslocamento dos diferentes arcos da rede são retirados 

de uma distribuição, retangular ou normal, cuja média é o custo real. 

 

Em situações de redes congestionadas, o equilíbrio estocástico não é garantido, dado que permite aos 

usuários a seleção de diversos trajetos, inclusive os “não ótimos”. 

 

2.6.9- Algoritmo de Equilíbrio 

 

Os métodos de atribuição descritos, tudo-ou-nada e estocástico puro, pressupõem custos de 

deslocamentos fixos, independentes da intensidade de tráfego das vias. Os custos de deslocamento 

nos arcos, nos modelos de Equilíbrio, dependem da procura. A escolha do trajeto de um condutor 

específico é condicionada pelas opções dos condutores restantes. 

 

Tendo como subjacente a hipótese de que todos os condutores têm a mesma perceção dos custos de 

deslocamento, (Wardrop 1952) apresentou princípios de escolha de trajetos com base em dois tipos 

de comportamentos: (1) os condutores escolhem os seus percursos independentemente e no seu 

melhor interesse, com base nas condições de tráfego resultantes das escolhas de outros; (2) os 

condutores cooperam na escolha de trajetos, tendo em vista produzir um padrão de tráfego que dê o 

máximo benefício à comunidade. 
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2.6.10-  Limitações do modelo de quatro passos 

 

McNally e Craig (2007) explicam que no modelo convencional a geração de viagem é o primeiro passo 

e de forma eficaz serve para escalar o problema. Com a ausência estrutural de comentários a esta 

fase, a procura total de viagens é fixa e essencialmente independente do sistema de transporte. O fim 

de cada geração e atração de viagem são divididos e agregados, os parâmetros são estimados através 

de modelos independentes, e a unidade básica de viagem, a viagem, não volte a existir como uma 

entidade interligada até a segunda fase do processo padrão, distribuição de viagem produzir 

estimativas agregadas de viagens totais interzonais. É somente nesta fase que qualquer medida 

realista de nível de serviço pode ser introduzida. 

 

Esses modelos ignoram explicitamente a inter-conectividade espacial e temporal inerente ao 

comportamento de viagem das famílias. O princípio fundamental da procura de viagens, a viagem é 

uma procura derivada da procura por participação em atividade, é explicitamente ignorado. Esses 

fatores são a principal razão pela qual não podem ser introduzidos os efeitos de viagens induzida em 

modelos convencionais. Note-se também que com a falta de interação dos modelos de previsão de 

usos do solo no processo de quatro passos, sistemas de atividades futuras são essencialmente 

independentes das redes de transporte futuras. 

 

Constatou-s que tentar inferir o comportamento subjacente a partir da observação de apenas viagens 

é um pouco semelhante à tentativa de compreender o comportamento de um polvo, examinando 

unicamente os tentáculos individuais. As fraquezas e limitações dos modelos baseados em viagens 

têm sido discutida por muitos autores (ver McNally e Recker, 1986; USDOT, 1997), as limitações podem 

ser resumidas como: 

1. Ignorância da viagem como uma procura derivada de decisões de participação em atividades; 

 

2. Foco em viagens individuais, ignorando as inter-relações espaciais e temporais entre todas as 

viagens e atividades que compõem o padrão de atividade individual; 

 

3. Deturpação de comportamento global como um resultado do verdadeiro processo de escolha, em 

vez que, tal como definido por uma série de restrições complexas delimitar (ou até mesmo definir) 

escolha; 

 

4. Especificação inadequada das inte-relações entre viagens e participação e programação da 

atividade, incluindo ligações de atividade e restrições inter-pessoais; 

 

5. Falta de especificação dos conjuntos de escolhas individuais resultantes da incapacidade de 

estabelecer alternativas de escolha distintos disponíveis para o tomador de decisão num ambiente 

restrito. 
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 A construção do modelo baseada estritamente no conceito de maximização da utilidade, 

negligenciando substancial evidência em relação as estratégias de decisão alternativas que envolvem 

a dinâmica do agregado familiar, os níveis de informações, a complexidade da escolha, especificações 

descontínuas, e formações de hábitos. 

 

No caso os países em vias de desenvolvimento (constatado por nós no desenvolvimento do modelo) a 

principal limitação no desenvolvimento de modelos de transporte é de fato a falta de dados estatísticos 

associados necessários para a calibração e validação dos modelos. 
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Capítulo 3- Caracterização da área de estudo 
 

3.1- Dinâmica demográfica 
  

O concelho da Praia localiza-se na parte sul de Santiago, a maior ilha do arquipélago de Cabo Verde, 

situada na Costa Ocidental Africana (West Africa) - A 500 km do Continente.  

 

Figura 3: Enquadramento do município no país e na região africada (PDM Praia, 2011) 

 

A figura seguinte apresenta a definição dos bairros residencias da cidade. 

 

Figura 4: Bairros residenciais da cidade da Praia (Nascimento, M. J, 2010) 

 

De acordo com o PDM da Praia estima-se que residem no Concelho cerca de 130 mil habitantes, 26,9% 

do total da população nacional (491.875), distribuídas espacialmente no território municipal com 102 

km2 de área, de acordo com a seguinte distribuição de ocupação urbana/rural: 
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- População urbana (Cidade da Praia) 127.826 (97%); 

- População rural 3.893 (3%). 

O número das populações urbanas e rurais é inversamente proporcional à área de ocupação das 

respetivas manchas, constituindo-se realidades diametralmente opostas. A maior consequência desta 

realidade tem sido o aumento da pressão demográfica na cidade. 

Com o gráfico 1 constata-se que com exceção do ano 1950 onde ocorreu diminuição da população 

motivada pela seca e fome ocorrida naquela época, à tendência do crescimento populacional da cidade 

da Praia tem sido exponencial, a uma taxa média anual de 3,0%. 

 

Gráfico 1: Evolução da população da Praia (PDM da Praia, 2011) 

 

Este ritmo de crescimento, justificada pelo fato do município ser cosmopolita e alvo de movimentos 

migratórios, interno e externo tem contribuído para o surgimento de zonas de construções clandestinas.  

De acordo com o PDM, ao ritmo de crescimento referido, a população da Praia atingirá, daqui a 6 anos, 

cerca de 195.000 habitantes. 

 

O saldo migratório tem sido constantemente positivo, o que mostra que o fluxo de entrada de população 

interna tem crescido, seja por migração interna de outros concelhos, seja por emigração de 

estrangeiros, que tem concentrado na Praia em busca de melhores condições de vida. Em cerca de 10 

anos, entre 2000 a 2010, o peso da população da Praia em relação ao total da população nacional, 

aumentou em cerca de 4%, quase a totalidade da diminuição da população nos outros concelhos. 

 

3.2- Agrupamento de Bairros 
 

De acordo com o PDM da Praia, para melhor compreensão e análise da distribuição espacial/ 

geográfica dos fenómenos, os dados foram setorizados por zonas segundo um modelo de 

Agrupamento de Bairros definido em função da localização geográfica, com ideia prévia de proposta 

de ordenamento do território das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG). 
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Na proposta de agrupamento, os bairros foram agregados segundo o critério de proximidade, 

vizinhança e existência de barreiras físicas e condicionalismos naturais e geográficas, dos quais se 

destacam:  

- As ribeiras (Trindade e Águas Fundas/ Paiol-S. Francisco); 

 - Os eixos viários estruturantes de suporte à divisão geográfica (estrada da Cidade Velha, Avenida 

Cidade de Lisboa, Estrada Praia/Interior de Santiago e Estrada da trindade. 

 

Figura 5: Estrutura de suporte no agrupamento de zonas (PDM da Praia, 2011) 

 

3.3- Dinâmica Socioeconómica 
 

Na cidade da Praia, a população ativa é da ordem de 52.792 indivíduos, sendo 53,7% de sexo 

masculino e 46,3% de sexo feminino. A população é mais jovem que a média nacional, tendo 85% 

idade compreendida entre os 15 e 44 anos. 

A evolução das populações ativa e inativa, bem como a evolução das taxas brutas de atividade e de 

desemprego, é caracterizada pelo seguinte quadro: 

 

 

Quadro 2: Evolução da população activa (PDM da Praia, 2011) 

 

Evolução da População Activa na Praia 2006 2008 TMCA

Populção residente 116,683 123,741 3,0%

Populção activa total 50,643 52,792 2,1%

População activa empregada 42,781 41,294 -1,7%

População activa desempregada 7,862 11,498 23,1%

População inactiva 26,656 28,268 3,0%

Taxa de emprego (%) 84,5 78,2 -3,7%

Taxa de desemprego (%) 15,5 21,8 20,1%

Taxa bruta de actividade (%) 43,4 42,7 -0,9%
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A população ativa tem aumentado a um ritmo superior à média nacional (2,1%) e a população inativa 

(-3,7), ao contrário da tendência nacional, tem aumentado de forma significativa. 

A taxa bruta de atividade está ao nível da média nacional, mas a taxa de desemprego é bastante 

superior à média nacional. Isto é, 21,8 % para a Praia contra os 17,8% para o país. 

 

3.4- Dinâmicas de usos do solo 

 

 Segundo o PDM da Praia, a ideia do primeiro Plano Geral de Urbanização da Praia remonta a 1986, 

com o objetivo de assegurar a planificação da expansão da cidade, marcado pela elaboração do PDU 

(Plano de Desenvolvimento Urbano da Praia), cujo impacto e importância ainda não são totalmente 

reconhecidos e estudados. 

Em termos de desenho, na cidade da Praia encontramos dois tipos de traçados: 

 

- Traçado Regular/ Ortogonal: reflete um planeamento prévio da cidade, nas zonas onde as ruas são 

paralelas e perpendiculares entre si, segundo um modelo ortogonal caracterizado pelo traçado 

geométrico regular;  

 

- Traçado Irregular/ "Orgânico": reflecte o crescimento espontâneo, nas zonas onde as ruas estão 

dispostas num traçado aparentemente desorganizado, com ruas estreitas e formas tortuosas, com 

términos em becos e pátios sem saída. 

 

Calcula-se que aproximadamente 6 km2 (43%) de solo urbano actual foram produzidos tendo por base, 

planos urbanísticos e que as ocupações que não foram objetos de planeamento prévio representam 

aproximadamente 8 km2 (57%), dos quais 3 km2 (21%) pertence a áreas não objeto de planeamento 

prévio, mas em progressiva consolidação, e 5 km2 (36%) de superfície pertencentes aos bairros de 

crescimento "espontâneo" mais recentes. Em relação ao traçado da malha urbana temos:  

 

- Traçado da malha urbana do Tipo A 

 

Caracterizado pelo crescimento planificado, através de planos urbanísticos (Cidade Formal), 

representando aproximadamente 43% dos traçados da área urbana, com a presença das mais diversas 

figuras de planos (Planos de Desenvolvimento Urbano, Plano Detalhado e loteamentos).  

Fazem parte deste traçado os bairros históricos “formais” mais antigos, Plateau, Craveiro Lopes, 

Gamboa, Tahiti-Chã de Areia, parte da Terra Branca e ASA, Palmarejo, Palmarejo Baixo e Grande, 

Cidadela.  

 

- Traçado da malha urbana Tipo B  

 

Caracterizado pelos traçados orgânicos dos assentamentos de bairros “informais” mais antigos em fase 

progressiva de consolidação, representando 36% dos traçados da área urbana, onde se verifica a 
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existência de algum investimento ao nível de infraestruturas urbanas, embora esses bairros não tenham 

sido objecto de planeamento prévio.  

 

Fazem parte deste traçado os bairros do Brasil/ ASA, Vila Nova, Várzea, Achadinha, parte de Tira 

Chapéu, Lém Ferreira, Achada Grande Frente e Trás. 

 

- Traçado da malha urbana Tipo C 

 

Caracterizado por traçados orgânicos típicos dos assentamentos de bairros “informais” emergentes, de 

crescimento urbano de génese ilegal mais recentes (maioritariamente construções clandestinas), 

representando aproximadamente 21% dos traçados da área urbana. Fazem parte deste traçado todos 

os bairros “espontâneos” mais recentes. 

 

Figura 6. Tipos de traçados da malha urbana 

 

3.5- Rede Viária, Sistemas de Mobilidade e sistemas de Transportes 
 

3.5.1- Rede Viária  

 

 De acordo com o PDM da Praia, o crescimento do tráfego urbano tem provocado o congestionamento 

nos principais nós de acesso à cidade. Os pontos mais críticos e os mais evidentes são: Nó da Terra 

Branca, Nó da Sucupira, Nó da Fazenda, Nó da Vila Nova, e Nó Chã de Areia / Rampa Asa. 
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Figura 7: Os pontos/nós críticos de trânsito da Praia (PDM da Praia, 2011) 

 

A ligação com os outros municípios do interior da ilha de Santiago e com as áreas peri-urbanas do 

município é feita através de quatro eixos radiais e uma circular externa:  

- Eixos radiais: EN1-ST-01 Praia - Tarrafal, EN1-ST-05 Praia - Cidade Velha, EN3-ST-01 Praia - São 

Francisco, EN3-ST-02 Praia - Hospital de Trindade.  

- Circular externa: EN1-ST-06 Circular da Praia. 

 

Essas vias estão classificadas administrativamente como sendo as únicas estradas nacionais que 

conectam atualmente com a Praia.  

 

Para além das vias da malha urbana e das estradas nacionais acima referidas, o município conta ainda 

com quatro estradas municipais classificadas, que ligam a cidade às restantes povoações e áreas rurais 

do Concelho: EM-PR-01 Praia - São Tomé, EM-PR-02 São Pedro - EN3-ST-02, EM-PR-03 EM-PR-02 

- S. Jorginho, EM-PR-04 EN1-ST-05 - São Martinho Grande (Instituto Amílcar Cabral). 

  

Na falta de um esquema de estruturação viária, para melhor entender a malha da rede viária da Praia, 

convencionou-se diferenciar as vias de acordo com as suas funções e importância na mobilidade e 

acessibilidade urbana:  

 

- Vias principais - que permitem ligação entre regiões urbanas com média ou alta fluidez do tráfego e 

baixa acessibilidade;  

 

- Vias secundárias - que atravessam uma grande extensão de um bairro ou de vários bairros e 

desembocam normalmente nas vias principais ou nas vias do mesmo nível; 

 

- Vias locais - intra-bairros e de ligação às vias secundárias ou às vias do mesmo nível, com baixa 

fluidez e alta acessibilidade.  
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A rede viária urbana é condicionada pela morfologia do solo urbano (montes, planaltos e vales 

circundantes), pela capacidade de planificação e pela proliferação de bairros de expansão 

desordenada.  

 

3.5.2- Sistemas de mobilidade  

 

A pressão demográfica na cidade em paralelo com um sistema de transporte que não consegue dar 

resposta às necessidades da população tem posto em causa a perspectiva sustentável da cidade. 

 

Com uma população que poderá ascender a 200.000 habitantes em 2023, Praia não tem e nem terá a 

dimensão dos problemas que afetam atualmente as grandes cidades do planeta. Mas, é de todo 

conveniente começar-se já a pensar na perspetiva sustentável do problema. 

 

È preciso adicionar a sua estrutura compacta e complexa, um sistema eficiente de infraestruturas 

técnicas e urbanas (onde se inclui os transportes, a mobilidade urbana e as redes de abastecimento 

de água e energia), garantes da estabilidade social.  

 

De acordo com o PDM da Praia estima-se que menos de 25% da população usa diariamente o sistema 

de transportes. Um número bastante reduzido justificado pelo deficiente sistema de transportes 

coletivos, que obriga a circulação dos veículos individuais, responsáveis dos impactos que têm 

agravado a sustentabilidade e a qualidade da vida urbana. 

 

Os transportes públicos de autocarros, que poderiam ser uma fonte de sustentabilidade do sistema 

urbano têm-se mostrado insuficientes, e é notório que existem crises cíclicas e permanentes ligados à 

incompatibilidade entre custos, tarifas, receitas, aumento sistemático dos preços dos combustíveis e 

aumento da concorrência desleal dos transportes informais/ extralegais dos "miniautocarros hiaces", 

bem como deficiências de gestão e operação das frotas. 

 

Verifica-se um declínio na importância e eficiência do uso dos autocarros, sendo o seu nível de 

confiabilidade junto ao público muito baixo. Os autocarros tornaram-se quase que num "mal necessário" 

para aqueles que não podem ou não querem dispor dos encargos de um automóvel, formando-se uma 

separação social clara das desigualdades existentes, refletindo na prática as disparidades sociais e 

económicas. Enquanto uma parcela da população desfruta de melhores condições de transporte, a 

maioria continua limitada nos seus direitos de deslocamento e acessibilidade. As alternativas de 

transportes, só mesmo os "miniautocarros hiaces", em condições ainda mais precárias.  

 

Na Praia, falta quase tudo por fazer ainda sobre a mobilidade urbana sustentável, tornando-se 

necessário elaborar um plano de mobilidade fora do âmbito do PDM, com definição de índices e 

indicadores específicos a atingir como metas, com possibilidade de inclusão de sistemas alternativos 

de transporte, mais económicos em termos de consumo de energia. 
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3.5.3- Sistema de transporte  

 

Os transportes rodoviários têm sido um dos setores onde não existe intervenção do Estado, enquanto 

agente, mas apenas enquanto regulador através da agência ARE (Agência Reguladora Económica). 

Em Cabo Verde, os transportes interurbanos de passageiros são feitos por veículos mistos do tipo 

toyota hiace com lotação para 15 pessoas, enquanto os transportes públicos urbanos colectivos de 

passageiros são assegurados, na sua maioria, por empresas privadas que actuam nos grandes centros 

urbanos. 

 

No Município da Praia, o transporte rodoviário tem evoluído ao ritmo nacional e a evolução das viaturas 

matriculadas é a seguinte: 

 

Gráfico 2: Evolução das viaturas matriculadas na Praia (PDM da Praia, 2011) 

 

Verifica-se, anualmente, uma tendência generalizada de aumento do número de viaturas matriculadas 

no município. 

 

Os transportes públicos urbanos de autocarro são garantidos por duas empresas privadas, a Moura 

Company e a Solatlântico. De acordo com o PDM, em 2010 a cidade contava com 91 autocarros 

urbanos, 10 linhas e 123 paragens.  

 

A empresa Solatlântico surgiu em 1974, por iniciativa de um empresário português, que apostou no 

setor com apenas um autocarro médio. Dados do PDM da Praia indicaque em 2011 contava com um 

total de 13 viaturas, das quais 9 se encontravam operacionais, e um total de 34 colaboradores, dos 

quais 23 condutores e 1 revisor. O volume de negócios ascende os 40 milhões de escudos, anualmente. 

Os autocarros movimentaram, em média, cerca de 340 mil passageiros, anualmente.  

 

A Moura Company (MC) surgiu em 1996, por iniciativa de um empresário cabo-verdiano que era 

imigrante nos Estados Unidos, trazendo consigo uma frota inicial de 6 autocarros velhos para competir 

com a empresa estatal moribunda, a Transcor. Com a extinção desta empresa em 2002, a MC adquire 

os seus ativos e torna-se a maior empresa de transportes terrestres em Cabo Verde, contando à data 

de 2011 com uma frota regular composta por 80 autocarros com uma idade média de um ano e meio, 
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e um total de mais de 350 colaboradores, dos quais 101 (cerca de 29%) são condutores e 61 (cerca de 

17%) são revisores. O volume de negócios ascende os 3,5 milhões de dólares americanos anuais. 

Movimentou em média, cerca de 3 milhões de passageiros anualmente. A empresa cobre toda a área 

urbana da cidade da Praia. 

 

Moura Company e a Solatlântico operam em 11 linhas, numa extensão de 86,64 km percorrendo os 

principais bairros, com cerca de 123 paragens ao longo de todas as linhas. Importante referir que não 

existe integração de títulos ou passes sociais entre as duas empresas. Esta inovação traria enormes 

vantagens quer para as empresas como para os clientes, que passariam a ter uma maior oferta em 

termos de números de autocarros mesmo que tal implique um ligeiro aumento no preço dos passes. 

Uma sondagem online realizada pelo sapo. cv, no dia 6 de abril de 2011, veio comprovar que esta 

proposta é viável, pois cerca de 60% dos inquiridos mostram-se favoráveis a esta solução em vez da 

atribuição de subsídios às empresas. 

 

De acordo com o PDM da Praia, no ano de 2011 foi transportado cerca de 10 milhões de passageiros 

pelas duas companhias, o que representa cerca de 800 mil passageiros transportados por mês, que dá 

uma média de cerca de 30 mil passageiros/dia.  

 

3.6- Necessidade de melhor planear/ causas do mau ou falta de 

planeamento 
 

Para Medina J. (2010) a cidade da Praia é o principal centro de gravidade do país em termos políticos 

e económicos. Na qualidade de capital, e constituindo-se o principal polo de investimentos, atrai 

pessoas de todo o país e do estrangeiro. Esta mobilidade não controlada contribui para agravar os 

problemas urbanísticos da cidade, cujas infraestruturas e serviços não estão adequados à procura cada 

vez mais crescente. 

 

O crescimento formal, lento e desajustado, instalado principalmente nos planaltos com localização 

privilegiadas junto à orla marítima e, por outro, o crescimento informal rápido e descontrolado, instalado 

principalmente em áreas teoricamente não edificadas, mas ocupando também uma boa parte de alguns 

dos planaltos que compõem a topografia da cidade têm contruído para o crescimento desorganizado 

da cidade. 

 

A Praia foi sendo povoada ao longo dos anos por pessoas oriundas do meio rural à procura de melhores 

condições de vida. Trata-se de uma população com hábitos e comportamentos específicos e adaptado 

ao meio rural.  Desconhecendo a urbanidade e as regras urbanas de conduta, provocam 

transformações no espaço e na sociedade de acolhimento, introduzindo aspetos de ruralidade no tecido 

urbano. A inadequação-inadaptação de determinados comportamentos provoca desequilíbrios vários. 
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Medina J. (2010) defende ainda que as diferentes iniciativas de planificação urbana não obtiveram o 

êxito esperado e os impactos no espaço urbano são visíveis: quase ausência de espaços verdes e de 

lazer, crescimento urbano rápido e desarticulado, com nítida predominância de crescimento informal/ 

espontâneo. Em 19 dos 31 bairros residenciais, o crescimento informal é predominante e, em 9 dos 

bairros considerados de crescimento formal, encontramos manchas de ocupação espontânea. 

Constata-se ainda a inadequação das infraestruturas e dos serviços, edifícios com fachadas 

inacabadas, tanto nos bairros informais como nos formais, e uma rede viária inadequada e ineficiente 

face às características da circulação. 

 

Da análise do crescimento urbano na cidade da Praia (população e ocupação do solo) e do sistema 

atual de planeamento, conclui-se que o crescimento acelerado da população, num contexto em que os 

recursos, tanto humanos como financeiros, são insuficientes, e provocam desequilíbrios espaciais 

graves com repercussões sobre o desenvolvimento urbano e sobre as condições de vida das pessoas, 

determinando as características atuais da cidade. A Câmara Municipal não tem tido capacidade 

(principalmente recursos) para construir um sistema que, em termos de serviços, infraestruturas e 

equipamentos, possa fazer face à dinâmica demográfica, respondendo às necessidades da população 

residente. Os serviços estão muito concentrados no espaço, não existem estruturas desconcentradas 

que permitam maior conhecimento das realidades específicas dos bairros e maior proximidade dos 

residentes e consequente participação dos mesmos nos processos de planificação da cidade. 

 

3.7- Recomendações/ Sugestões para melhor planear  

 

A revisão da literatura permitiu encontrar sugestões e recomendações de cidades em que se conseguiu 

uma melhor interação entre transportes - usos do solo. Um conjunto de políticas que podem vir a ser 

implementadas na cidade da Praia como forma de atenuar os problemas.  

 

De acordo com o PDM da Praia, os principais problemas de mobilidade urbana na cidade da Praia são 

a falta de um transporte público adequado, falta de estacionamento no centro da cidade, o transporte 

ilegal e o congestionamento em alguns troços de ligação à cidade. 

 

No caso particular da presente tese são abordados os problemas de transporte público e 

congestionamento. È importante referir que o sistema de transporte público não foi incluído no modelo 

pelo que o seu grau de análise é muito menos profunfo e abrangente. 

 

 A metodologia usada foi uma abordagem desenvolvida para identificar os elementos comuns de 

desempenho de cidades que têm potencial de transferência de medidas. No entanto como as cidades 

não são iguais é preciso ter em contsideração todos os indicadores de orientação macro, tais como 

tamanho da cidade, a densidade populacional, a expansão urbana, etc.  (anexo 12) 
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Os passos 1, 2 e 3 foram abordados no capítulo 3 (caracterização da área de estudo), para os passos 

4 e 5 foi feita uma pesquisa para cidades que se depararam com os mesmos problemas, e 

desenvolveram políticas para as resolver.  

 

Para este trabalho a orientação foi feita até o passo 6. Importa dizer que a metodologia não foi seguida 

à risca, apenas foi uma orientação para melhorar analisar e identificar as políticas que podem vir a ser 

aplicada à cidade da Praia. Assim foram identificadas e analisadas cidades que apresentam não todas, 

mas algumas características comuns à cidade da Praia. 

 

3.7.1- Congestionamento 

 

Bolonha, 140,85 km2 de área e com 373 mil habitantes, está localizado no centro da Itália. A sua 

localização central, a sua prestigiada universidade e numerosas empresas requerem um alto nível de 

mobilidade. A cidade está tentando conciliar essa procura com a baixa capacidade das ruas estreitas 

no centro da cidade medieval. 

 

A cidade cresceu em torno de um centro histórico que data da idade média. O centro é caracterizado 

por ruas muito estreitas com as suas famosas arcadas ou pórtico. Mesmo que esse layout torna o 

espaço viário particularmente apertado, o centro ainda é o foco de muita vida pública, comercial e 

cultural. 

 

No passado, a baixa capacidade do centro muitas vezes levou ao congestionamento pesado que 

comprometeu a qualidade de vida no centro histórico da cidade. 

 

Para resolver o problema de congestionamento a cidade decidiu utilizar uma abordagem integrada de 

políticas de preços e de monitoramento. 

 

Através do projeto CIVITAS MIMOSA (2008-2012), Bologna agiu como um lugar piloto para 

experimentar actividades inovadoras que têm ajudado a cidade melhorar o seu sistema de transporte 

urbano e tem representado uma vitrina valiosa para outras cidades de médio porte em toda a Europa.  

 

Os principais objetivos da medida são: 

- Diminuir o congestionamento e a poluição nas áreas urbanas; e 

- Otimizar a política de estacionamento e espaços de estacionamento. 

 

A introdução progressiva das restrições de tráfego que começou com a criação do centro histórico 

como uma Zona de Tráfego Limitado (LTZ) em 1989 melhorou consideravelmente a situação. O que 

levou a melhor qualidade do ar e ajudou a preservar a atratividade monumental do centro. Além de 

restrições de acesso, sistemas de transporte inteligentes (ITS) melhoraram ainda mais a situação dos 
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transportes no centro da cidade. Por exemplo, várias áreas de pedestres foram criadas no centro 

histórico da cidade através da implantação de barreiras móveis.  

 

Em junho de 2007, a cidade aprovou o novo Plano Diretor de Tráfego Urbano (PGTU). O plano está 

especialmente preocupado com a redução da poluição, ruído, acidentes e os congestionamentos, bem 

como a poupança de energia. Estas questões críticas que afetem a vida dos cidadãos em uma base 

diária e tem impactos negativos sobre a sua saúde, segurança e qualidade de vida global. O 

desenvolvimento interligado ao abrigo do novo PGTU tem sido destinado para garantir a mobilidade 

sustentável e acessibilidade para todas as partes da cidade. Isto está a ser conseguido através do 

reforço dos transportes e ciclovias públicas, salvaguardando as mais valiosas áreas ambientais e 

arquitectónicas. 

 

Por outro lado, o espaço limitado na cidade levou a crescentes problemas de estacionamento ilegal na 

rua que impedem o fluxo de tráfego e, especialmente, afetam o transporte público que tem contribuído 

para um aumento no tráfego. Além disso, a disponibilidade de vagas de estacionamento para residentes 

não é mais suficiente. 

 

O município estimou que libertando ruas estreitas de veículos estacionados aumentaria o espaço para 

a mobilidade. A cidade trabalhou em desenvolvimentos tecnológicos para uma gestão mais eficiente 

dos métodos de informação, de reserva e de execução. Bologna também introduzir taxas de 

estacionamento diferenciadas em função das características ambientais dos veículos. A gama de 

atividades relacionadas com estacionamento na rua inclui a extensão das áreas de pagamento de 

estacionamento no centro da cidade a partir de 30.500 para 45.000 lugares, e uma extensão do período 

de tempo durante o qual as taxas de estacionamento aplicado depois das 20:00. Áreas de 

estacionamento de alta rotação dedicado foram ampliados e melhorados através de um novo 

regulamento de taxas de estacionamento. Bologna apresentou permissões de estacionamento pago 

para os residentes para o segundo carro por família.  

 

Os resultados alcançados até agora são os seguintes: 

 

- Aplicação de políticas de acesso aos LTZ e tarifas de estacionamento 2006-2011 levou a uma redução 

significativa do acesso diário ao centro em 20%; 

 

- Dados sobre a primeira parte do ano de 2012 mostram uma redução adicional de 10% sobre o número 

médio de acessos em relação ao mesmo período de 2011; 

 

- Parquímetros recolheram cerca de 90% das receitas dos bilhetes de curto prazo (e cerca de 80% do 

total das receitas de tarifas de estacionamento); 

 

- Redução de multas por estacionamento duplo diminuiu de 869 em 2009 para 297 em 2011; 
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- A pesquisa mostrou que os cidadãos valorizam a utilidade da aplicação de uma tarifa de 

estacionamento na rua em áreas com maior nível de congestionamento; 

 

Cerca de 60% tem uma opinião positiva sobre pagar para estacionar na rua, como forma de reduzir o 

congestionamento. 

 

3.7.2- Falta de transporte público 

 

Koprivnica é uma cidade de 33.700 habitantes no noroeste da Croácia. Bem conhecida como a cidade 

dos ciclistas, Koprivnica é também o centro educativo, cultural e industrial de importância regional. 

Políticas ativas de mobilidade sustentável da cidade renderam uma elevada percentagem de ciclistas 

e pedestres no centro da cidade. O maior desafio atual para Koprivnica em fazer o transporte local mais 

sustentável é a falta de transportes públicos. 

 

Dois programas de mobilidade de quatro anos, da “Cidade em Movimento” e “Ruas para as Pessoas” 

que foram implementadas na cidade entre 2002 e 2009, aumentaram o número de ciclistas e pedestres 

no centro da cidade para 40%. No entanto, o tráfego de entrada e de saída é muito menos sustentável, 

devido à falta de transportes públicos e da popularidade global de carros para transporte diário. 

 

Em projeto CIVITAS DYNAMO (2012-2016), Koprivnica vai trabalhar para alargar as suas atividades 

em áreas importantes de transporte urbano sustentável e foco em dois temas: planeamento da 

mobilidade urbana sustentável, e veículos não poluentes e energeticamente eficientes. Mais importante 

ainda, CIVITAS DYNAMO em Koprivnica irá desenvolver o transporte público e um terminal de 

passageiro intermodal. 

 

Através do desenvolvimento de um SUMP (centro de competência para toda a região) a cidade irá 

desenvolver uma política de mobilidade que atenda às necessidades das pessoas, garante a 

acessibilidade para todos e reduz o impacto ambiental negativo do transporte. O aspeto inovador do 

desenvolvimento do SUMP será promover uma comunidade mais ampla de partes interessadas a nível 

regional e nacional, e envolvê-los na preparação e discussão. Mais tarde, o desenvolvimento do SUMP 

resultará em know-how e a criação de um centro de competência SUMP para a região internacional 

mais ampla. 

 

Os principais objetivos desta medida são os seguintes: 

 

- Desenvolver um plano de mobilidade urbana sustentável (PGUS) em um processo participativo, 

envolvendo os cidadãos e as partes interessadas; 
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- Promover a nova metodologia de ordenamento do território e de transportes na região, fomentando a 

cooperação a nível regional e transfronteiriça no esforço comum de desenvolver futuras soluções de 

mobilidade sustentável; 

 

- Aproveitar a oportunidade da rede CIVITAS para incluir inputs para preparação SUMP de peritos 

estrangeiros; 

 

- Explorar as possibilidades de integração de vários modos de transporte em um sistema eficiente e 

viável; 

 

Nas medidas, várias combinações de intermodalidade serão testadas a fim de alcançar as melhores 

soluções e garantir a fluidez do transporte de passageiros e de mercadorias. 

 

Serviços inovadores também serão testados, tais como a procura de transporte público ágil, taxis 

colectivos, bem como um sistema de partilha de estacionamentos público. 

 

O projeto de um sistema de bilhética integrada que contribuirá para um fluxo de passageiro mais 

eficiente e produzirá soluções especialmente atraentes para os jovens dinâmicos à procura de opções 

de mobilidade mais eficientes. 
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Capítulo 4- Desenvolvimento do modelo 
 

4.1- O Funchal 

4.1.1- O território 

 

O Funchal é um concelho eminentemente urbano, que se subdivide em 10 freguesias, ocupando uma 

área de cerca 73 km2. Os espaços urbanos cobrem 44% do território concelhio, localizando-se 

tipicamente abaixo da cota 500, onde a orografia é mais suave. A figura seguinte mostra o zonamento 

adaptado para o estudo de Mobilidade do Município do Funchal. 

 

_____________________.__ ___%_______ 

______%___4______________ 

Figura 8: Zonamento da área do Funchal (Estudo de mobilidade do Município do Funcal) 

 

4.1.2- Dinâmicas da população 

 

Segundo o Estudo de Mobilidade do Funchal em 2001 residiam no Funchal cerca de 104 mil pessoas, 

sendo que a população que à data do censo de 2001 se encontrava presente no concelho era superior 

à residente em cerca de 7% (mais 7.192 indivíduos), refletindo, em parte, o peso do caráter turístico do 

concelho. Dados do instituto nacional de estatíticas de Portugal mostra que em 2011 vivia no Funchal 

111,892 pessoas. O Funchal é claramente o concelho mais populoso, com cerca de 42% dos habitantes 

da Ilha da Madeira. 

 

Genericamente, o concelho apresenta uma densidade média de 14 hab./ha destacando-se as 

freguesias de Imaculado Coração de Maria, São Pedro e Santa Luzia como as mais densamente 

povoadas, com densidades na ordem dos 50 hab./ha. Com densidades 
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também elevadas, entre os 29 e os 26 hab./ha, são ainda de referir as freguesias de Santa Maria Maior, 

São Martinho e Sé. 

 

O escalão etário mais representado em 2001 era o dos 25 aos 64 anos com todas as zonas a 

apresentarem mais de 50% dos seus efectivos neste escalão e com uma média do concelho de 54% 

da população residente. Dos cerca de 49 mil ativos residentes em 2001 no Funchal, 2.389 

encontravam-se desempregados, ou seja, a taxa de desemprego no concelho situava-se na ordem dos 

4,8%. 

 

4.2- Construção do modelo da rede 
 

O modelo da rede tem por base as zonas e a rede viária urbana da cidade (anexo 2)1. Os bairros da 

Praia foram setorizadas por zonas seguindo um Agrupamento de Bairros defenido em função da 

localização geográfica. Com este zonamento foi possível defenir as 30 ZAT. Importante ainda referir 

que destas 30 zonas fazem parte 27 zonas urbanas e 3 rurais, e uma vez que, o estudo foca na aréa 

urbana, as áreas rurais não entram para o modelo. Assim a rede rodoviária foi construída usando as 

ferramentas computacionais da rede no Visum. 

 

4.2.1- Zonamento da Área de Estudo 

 

Para definir as ZAT fez-se o levantamento das zonas mais bem servidas de infraestruturas de 

transporte e em melhores estados de conservação (neste caso 34 zonas) e depois procedeu-se ao seu 

agrupamento em 27 zonas. Com a definição das ZAT foi possível tirar proveito dos dados dos censos 

demográficos, nomeadamente da população. 

 

Os bairros que foram agrupados para além das razões geográficas tiveram ainda os seguintes 

pressupostos: 

Quadro 3:Zonas agrupadas (Produção própria) 

                                                           
1 De acordo com o chefe de dvisão administrativa da Praia, geográfo Constantino Veiga, a rede viária encontra-se 
desatualizada, pelo que as zonas foram defenidas tendo em conta a diponibilização do seu conhecimento da àrea 
e de imagens do google maps. 

Agrupamento de zonas Justificativas do agrupamento

Craveiro Lopes era um sub bairro de Achadinha

Com nova divisão administrativa de 2010 foi elevado a categoria de Bairro

Prainha é um bairro típico residêncial

Quebra canela um bairro mais funcional

Vale Palmarejo é muito pequeno em termos de área

Palmarejo mais bem servido em infraestruturas de transporte

Bairros separados no PDM apenas por razões estratégicas

Separados por uma avenida, avenida do Vaticano

cidadela é um bairro residêncial

Palmarejo garnde mais funcional 

Zona do Porto e Lem ferreira Razões geográfias

Calabaceira e Pensamento Razões geográfias

Achadinha e Craveiro Lopes

Prainha e Quebra canela

Palmarejo e Vale Palmarejo

Tira Chapéu e Tira Chapéu Industrial

Palmarejo Grande e Cidadela
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Naturalmente que os bairros que foram agrupados foram também acumulados os valores da população. 

 

 

Figura 9: Zonamento da área de estudo (Produção Própria) 

 

A área em branco que aparece na figura refere-se à um monte, o monte vermelho.  

 

Uma vez que o Visum não afeta viagens internas ás zonas, as viagens interzonas não foram incluídas 

no modelo.  Apenas as viagens entre as zonas foram modeladas dentro dos limites da área de estudo, 

ou seja, não foram modeladas viagens externas à área de estudo. Dados sobre a população da área 

de estudo podem ser analisados no quadro seguinte: 
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Quadro 4: População da área de estudo (Divisisão administrativa da Praia, Constatino Veiga) 

 

4.2.2- Construção da rede rodoviária 

 

A rede rodoviária da Praia foi construída usando como recurso o software de modelação de transporte, 

PTV Visum. 

 

4.2.2.1- Capacidade e Velocidade 

  

Como abordado anteriormente (capítulo 3, rede viária), para melhor entender a malha da rede viária da 

Praia, convencionou-se diferenciar as vias de acordo com as suas funções e importância na mobilidade 

e acessibilidade urbana em: Vias principais, secundárias, locais e estradas nacionais. 

 

Para definir as capacidades das vias utilizou-se o Manual of transport for London de acordo com as 

características das vias da Praia. (anexo 3) 

 

Uma vez que, a área de estudo está dentro do perímetro urbano a velocidade máxima tem 

necessariamente de ser 50Km/ hr, independentemente da classificação das vias.2 

 

                                                           
2  Artigo 27º do código de Estrada de cabo verde  

Bairros Area (m2) Densidade_pop Pop_2010 Pop_estimada 2023

Cha de areia encosta asa 0,05377155631 2418 130 326

Plateo 0,28667889540 3554 1019 3318

Thaiti cha de areia 0,26740785416 438 117 555

Fazenda sucupira 0,27023838797 6838 1848 4166

Praia negra 0,15956685028 194 31 67

Zona porto da praia e Lem Ferreira 0,50216016413 2913 1463 1574

Achada Grande Frente 1,72384413430 2573 4436 4191

Achada Grande Tras 3,04958053085 971 2961 3673

Zona do aeroporto 2,22351312063 27 61 153

Paiol 0,14353851449 8813 1265 2126

Achadinnha Pires 0,09172129323 11066 1015 1341

Coqueiro Castelão 0,34998597885 13181 4613 6024

Ponte de Agua 0,70653124281 12288 8682 12751

Vila Nova 0,22213295484 21915 4868 6541

Safende 0,76021212506 8091 6151 8226

Monteagaro 0,27529664342 5837 1607 249

Achada São Felipe 3,15291662981 2090 6590 9677

Calabaceira e pensamento 1,00000000000 6756 6756 408

Eugénio Lima 0,51543996890 14560 7505 1132

Terra Branca 0,91725317558 4873 4470 8016

Achadinha e Craveiro Lopes 1 10002 10002 15275

Varzea 0,58539140512 8258 4834 7034

Prainha e Quebra canela 0,33226740549 987 328 868

Palmarejo e Vale Palmarejo 1,438629182 9246 13302 15925

Achada Santo António 0,92475208331 14020 12965 16738

Tira Chapeu e Tira chapeu Industrial 0,694636206 9952 6913 9659

Palmarejo Grande e Cidadela 3 329 987 3500
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Quadro 5: Capacidades e Velocidades das vias  

 

Como estamos a trabalhar com dados de viagens para o total do dia, e neste caso fazer mais sentido 

ter capacidades para oito horas do dia, considerando as horas de maior fluxo viário, decidimos calcular 

novas capacidades. 

 

  Quadro 6: Capacidade e Velocidades das vias para as 8 horas 

 

4.3- Construção do modelo das viagens 
 

A etapa da geração e atração de viagem foi modelado usando uma planilha excel. A escolha modal foi 

modelada através de modelos probabilístico usando também uma planilha excel em combinação com 

dados de viagens de países em vias de desenvolvimento. A última etapa, a afetação de viagens foi 

modelada no Visum. 

 

Da a limitação de dados estatísticos, no caso da presente tese apenas foram utilizados o número de 

viagens (variável dependente) e os dados da população (variável independente). O modelo utilizou 

dados O-D da cidade do Funchal. Neste caso viagens totais para todos os modos de transporte. No 

entanto como o modelo está vocacionado para o transporte individual, o objetivo final foi criar uma 

matriz apenas de transporte individual. Esta parte será discutida na etapa da escolha modal. 

 

4.3.1- Geração de viagens 

 

A modelagem da geração de viagem foi desenvolvida com a regressão linear no Excel usando a 

produção/ atracão das viagens. O objetivo deste passo foi estabelecer uma relação linear entre as 

produções de cada uma zona de análise de tráfego e a população das zonas. Foi feita a transformação 

logarítmica das variáveis dependentes (viagens produzidas e atraídas) e independente (população) e 

depois os modelos foram calibrados utilizando as variáveis transformadas. Foi feita a transformação 

log das variáveis população e viagens. (anexo 4)  

Classificação das Vias Capacidades v/hr Velocidade Km/hr

Estradas Nacionais 1860 50

Vias Principais 1550 50

Vias secundárias 1300 50

Vias Locais 750 50

Classificação das Vias Capacidades Velocidade Km/hr

Estradas Nacionais 14880 50

Vias Principais 12400 50

Vias secundárias 10400 50

Vias Locais 6000 50
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Importante referir que das 42 zonas TIS apenas 40 foram utilizadas na análise, Santa Luzia Norte foi 

excluída por representar um outlier e São Roque –Oeste por não ter nenhuma viagem atraída.  

 

O modelo utilizado para a geração de viagem foi o inverso da população.  

 

Os resultados do modelo de regressão são ilustrados no quadro abaixo. 

 

Quadro 7: Resultados do modelo de regressão para a geração de viagens 

 

O modelo de regressão produziu a seguinte equação para o modelo da geração de viagem:                     

                                                                                                      (8) 

 

4.3.2- Atração de viagens 

 

A modelagem de atracão de viagem foi realizada com regressão log-linear usando a matriz O-D. O 

objetivo deste passo foi estabelecer uma relação linear entre o total das atrações de cada zona de 

análise de tráfego e a população das zonas. O modelo utilizado para a atração de viagem foi o logaritmo 

da população. 

Os resultados do modelo de regressão são apresentados no quadro seguinte: 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,525017485

R Square 0,275643359

Adjusted R Square 0,250002333

Standard Error 71918,08068

Observations 40

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 7,68E+10 7,68E+10 14,84088 0,0004364

Residual 39 2,02E+11 5,17E+09

Total 40 2,78E+11

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 0 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

1/pop 68692048,65 17831038 3,852386 0,000425 32625370 1,05E+08 32625370 1,05E+08

 
pop

aorigemx 1*
2 
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Quadro 8: Resultados do modelo de regressão para a atração de viagens 

 

O modelo de regressão produziu a seguinte equação para o modelo das atrações de viagem:                                                         

popa
destino

ln*1                                                           (9) 

Importa referir que no fim foi decidido usar uma matriz simétrica, isto será melhor abordado mais a 

frente na interpretação dos dados da regressão. 

 

 

Quadro 9: Funções e coeficientes dos modelos geração e atração 

 

No entanto, uma vez que a variável dependente foi transformada, o quadrado e o inverso, para fazer 

as estimações finais foi feito o inverso da função transformada. (anexo 5). 

 

 Assim, com as funções para os modelos geração e atração de viagens foi possível calcular as viagens 

O-D para a Praia. (anexo 6) 

 

Posteriormente os resultados O-D tinham de ser multiplicados pelo número médio de viagens por 

pessoa para a Praia. 

 

Para calcular o número de viagens para a Praia foi feita uma revisão na literatura para saber o número 

de viagens por pessoa em alguns países em vias de desenvolvimento. No principio pensamos em 

utilizar a relação PIB/ viagens, no entanto esta relação produziu resultados muito discrepantes, pelo 

que se decidiu utilizar a média das viagens de alguns países em vias de desenvolvimento.  

Função Coeficiente

x2origem=a*1/pop 68692048,65

1/destino=a*lnpop 6,12219E-05

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,868710938

R Square 0,754658693

Adjusted R Square 0,729017668

Standard Error 0,000270879

Observations 40

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 8,8E-06 8,8E-06 119,9622 2,564E-13

Residual 39 2,86E-06 7,34E-08

Total 40 1,17E-05

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 0 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

lnpop 6,12219E-05 5,59E-06 10,95273 1,83E-13 4,992E-05 7,25E-05 4,99E-05 7,25E-05
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Quadro 10: Número de viagens para cidades em vias de desenvolvimento (Hyodo, T. et al, 2005) 

 

A média das viagens dos países em vias de desenvolvimento foi de 2,15 que dividido por 1,38 (média 

das viagens no Funchal) produziu o valor 1,54. Para calcular o número médio de viagens para o Funchal 

dividiu-se o total das viagens pelo total da população (144324/103961). O valor 1,54 será então 

multiplicado pela matriz O-D. (anexo 7) 

 

Interpretação dos resultados da regressão 

 

Os resultados da análise de regressão linear mostrado na secção anterior podem ser interpretados com 

base no coeficiente de determinação R², distribuição F, os coeficientes das variáveis explicativas, as 

estatísticas t e p-valores bem como o erro padrão associado. 

 

Coeficiente de Determinação R² 

 

O valor de R² para o modelo de regressão de geração verificou-se ser de aproximadamente 0,26 o que 

significa que, cerca de 26% das viagens de carro iniciadas nas zonas é explicado pelo modelo, 

enquanto a outra parte é explicadas pelo erro. Para o modelo atracão, o valor é 0,75 (75%). Como os 

resultados são muito desequilibrados pois o modelo das origens tem um R² muito mais baixo, para a 

bordadura da matriz foram utilizados os destinos (tanto para os destinos per si como para as origens). 

 

Distribuição F 

 

O valor de F observado no modelo de regressão de geração foi de 14,84(muito diferente de zero), 

enquanto o significado F verifica-se ser muito menos do que 0,05 (4, 36443E). A probabilidade de o 

modelo ocorrer por acaso é significativamente pequena. Para o modelo de atracão, o F-valor foi de 

119,96 e o significado F de 2,56. Neste caso o modelo de ajuste não ocorre por acaso. 

 

 

 

 

Cidade Número de viagens 

Tripoli 2,11

Phonon Penh 2,16

Damascus 2,12

Manila 2,03

Bucharest 2,12

Cairo 1,97

Jakarta 2,56

Média 2,15
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 Coeficientes das variáveis 

 

Os coeficientes observados na produção e atração de modelos (68692048; 6,12219E-05) são 

diferentes de zero. O termo de erro associado as variáveis é muito semelhante com os coeficientes, o 

que explica a capacidade explicativa da variável independente. 

 

Estatística t e p-valores 

 

Na geração e atracão da regressão, o valor t-stat é de 3,85 e 10,9 respetivamente, com um valor p 

correspondente de 0,000424641 e 1,83E-13.  Boa capacidade priditiva do modelo apenas para o 

modelo da atração. 

 

A etapa seguinte é a destruição das viagens, o obejetivo é calcular o miolo da matriz. Para isso é 

preciso a calibração dos parâmetros. 

 

4.3.3- Distribuição de viagens 

 

Uma vez definido o número de viagens produzidas ou atraídas nas zonas de tráfego que compõem a 

área em estudo, o passo seguinte é a determinação da origem e do destino dos movimentos interzonais 

futuros. O modelo gravitacional foi utilizado para estimar a distribuição das viagens, e matematicamente 

é definido como: 

 

                                                          
























ikik

zones

k

k

ijijj

iij

KFA

KFA
PT

1

                                                          (10) 

 

Onde: 

ijT = número de viagens da zona i para a zona j 

iP = número de viagens produzidas na zona i 

ijF  = o coeficiente de atrito relativo a separação espacial entre a zona i e j 

ijK = um fator de ajuste ideal para a distrubuição de viagem de intercâmbio entre a zona i e zona j 

 

O coeficiente de atrito são as variáveis independentes primárias e quantifica a impedância ou medida 

de separação entre duas zonas. Fatores de fricção estão inversamente relacionados com a separação 

espacial das zonas – quando o tempo de viagem aumenta, o coeficiente de atrito diminui. É uma 

tentativa para representar o comportamento do viajante em termos da perceção da distância. A 
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disposição do viajante para passar o tempo ou a distância em uma viagem varia de acordo com o 

propósito da viagem. 

 

Certos números de formas funcionais diferentes têm sido utilizados para fatores de fricção. Na verdade, 

os primeiros modelos gravitacionais usaram fatores de fricção montados à mão. Mais recentemente foi 

descoberto que a função gama faz um bom trabalho para a distribuição de viagem. Usando essa função 

produz uma curva suave, contínua. A função gama pode ser definido como segue: 

 

                                                         
ijtcb

ijij etaF


                                                               (11)  

Onde: 

ijF  = o coeficiente de atrito relativo a separação espacial entre a zona i e zona j 

 cba ,, =coeficientes do modelo; ambos b e c devem, na maioria dos casos, ser negativo; a é um fator 

de escala e pode ser variado sem mudar a distribuição  

 ijt  = o tempo de viagem entre as zonas  

 e  base dos logaritmos naturais 

 

Alguns modelos de distribuição usam fatores- k, ou fatores socioeconómicos, para modificar os 

resultados do modelo de gravidade para melhor corresponder as características reais das viagens. 

Por exemplo, a travessia do rio tende a exigir um efeito de “barreira” - ou seja, o movimento entre as 

zonas separadas por uma ponte pode não ser tão grande como seria de esperar se usar apenas 

medidas quantificáveis. O plano pode usar tanto fatores-k ou tempos artificiais nos links da ponte para 

coincidir com o intercâmbio real das viagens. 

 

Para proceder a distribuição das viagens a primeira tarefa a executar foi calculado a função de 

impedância. Para isso utilizou-se o tempo de viagem Tij entre as zonas que foram calculados utilizando 

a ferramenta List Lists - Path analysis do Visum. (anexo 8) 

 

Os parâmetros a, b e c utilizaram valores calibrados considerando as viagens HBW (Home-base-Work). 

 

Quadro 11:Coeficientes da função gama para factor de atrito (Martin, W. A & McGuckin, N. A, 1998) 
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Com a matriz dos tempos de viagem produzidos no Visum e com os parâmetros calibrados foi possível 

calcular a matriz de impedância aplicando a equação 11. (anexo 9) 

 

Dada a limitação de dados estatísticos, encontrar um valor para o factor- k que melhor ajudasse o 

modelo gravitacional a produzir os valores observados (produções/ atrações) tornou-se numa tarefa 

um quanto complicado. Neste caso optou-se por atribuir o valor 1 ao facor – k, isto é um elemento 

neutro do produto. 

 

Calculado a função de impedância foi então possível proceder a distribuição das viagens pelas zonas, 

aplicando a equação 10. 

 

No cálculo do modelo gravitacional optou-se primeiro por calcular o numerador da equação Aij*Fik*Kij, 

e só depois o modelo foi aplicado produzindo a matriz O-D das viagens totais, isto é, a distribuição das 

viagens pelas ZAT. (anexo 10) 

 

O factor-k explica que o total das viagens calculadas pelo modelo gravitacional na distribuição têm de 

ser igual ao total das viagens observadas, ou seja, as viagens produzidas e atraídas. No caso da 

presente tese tal pressuposto não se aplica, o total das viagens produzidas pelo modelo gravitacional 

foi de 95595, enquanto que o total de viagens observadas era de 95990. 

 

Algumas das razões que podem explicar os resultados são o facto de não conseguirmos estimar da 

forma mais correta o factor- k, e pelo facto do modelo gravitacional aplicado estar vocacionado para 

produções e atrações de viagens e o nosso modelo das viagens estar vocacionado apenas para as 

atrações (capítulo 4). 

 

4.3.4- Escolha Modal 

 

O objetivo agora é destinar aos diferentes modos de transporte as viagens com origem na zona i e 

destino na zona j, sem ter em conta os caminhos utilizados. Neste caso a divisão modal foi feita com 

base em modelos probabilísticos, ou seja, determinar a percentagem de viagem para os respetivos 

modos. 

 

A matriz das viagens do Funchal que foi considerada no modelo são viagens totais com todos os modos, 

logo não podem ser utilizados porque o objetivo é construir um modelo para as viagens de automóvel.  

 

Assim, o modelo construído no Visum considerou apenas as viagens de automóvel, pelo que do total 

das viagens foi preciso retirar as viagens a pé e de transporte público. Para saber qual a percentagem 

de viagens feitas de automóvel era preciso saber qual a repartição modal da cidade da Praia. No 

entanto, esta informação não se encontra disponível. A única informação que sabemos é que segundo 

o PDM da Praia apenas 25% da população usa diariamente os transportes coletivos. Presumiu-se que 
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estas 25% são relativos a viagens motorizadas. Assim, das viagens motorizadas apenas 25% usam o 

transporte público. Para calcular as viagens motorizadas tinha-se de retirar a percentagem de viagens 

a pé. Para saber qual a percentagem de viagens a pé foi feita uma revisão na literatura para saber qual 

a sua percentagem para alguns países em vias de desenvolvimento. Com estes valores calculou-se a 

média, e é esta média que foi utilizada para o transporte a pé para a Praia. 

 

 

Quadro 12: Percentagens de viagens a pé de cidades em vias desenvolvimento (Revisão da literatura) 

 

 

Sabendo a percentagem de viagens a pé foi possível calcular as viagens motorizadas. Extraindo os 

25% de viagens de transporte público ficamos a saber o número das viagens de automóvel. 

 

 

Quadro 13: Divisão modal (Produção própria) 

 

Deste modo fica-se a a saber o número de viagens de automóvel para a Praia, e quanto que isso 

representa face ao total da matriz O-D aplicando um fator de redução.  

 

Para calcular o fator de redução dividiu-se as viagens totais pelas viagens de automóvel. 

 

                                                                                                    (12) 

 

Aplicando o fator de redução à matriz das viagens totais produziu-se a matriz de viagens de automóvel 

(anexo 11). 

 

 È esta matriz reduzida que é afetada à rede construída no Visum. 

 

4.3.5- Afetação de viagens 

 

A afetação de viagens é o último passo do processo de modelagem dos quatro passos, a matriz de 

viagem O-D, neste caso as viagens de automóvel são afetadas à rede.  

 

Cidades % viagens a pé

Beijing 14

Bouake 16

Pequim 11

Dhaka 14

Média 14

Viagens não motorizadas

A pé Transporte Público Automóvel

13383 20553 61659

14% 25% 61%

Viagens motorizadas

Factor de redução  = 1,55039
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Um dos principais objetivos do trabalho é construir modelos de procura agregada simples para 

avaliação do nível estratégico da rede rodoviária na cidade da Praia em termos de tráfego de veículos 

privados. Neste caso o algoritmo com congestionamento (capítulo 2), algoritmo de equilíbrio é atribuído 

à rede e os resultados analisados. 

 

4.3.5.1- Funções de Impedância 

 

 De acordo com o manual do Visum 12.0, todos os procedimentos de atribuição baseiam-se num 

algoritmo de curto percurso que determina baixas rotas de impedância. A impedância de uma rota de 

transporte privado (Prt) é dependente do volume e consiste das impedâncias de: 

- Links utilizados; 

- Relações de turns utilizados; e 

- Connectors usados 

 Para a definição de uma rede detalhada a impedância de links, turns e conectors proporcional é 

determinada com uma função da impedância, que consiste em um fator de tempo e um fator de custo. 

Para o presente trabalho apenas a impedância dos links é considerada, o tempo de viagem nos links. 

 

4.3.5.1.1- Impedância dos links - Volume Delay Funtion 

 

O tempo de viagem de um objeto de rede é calculado com funções da retenção da capacidade ou 

Volume Delay Funtion (VDF).  Com base no pressuposto de que o tempo de viagem (impedância) de 

rede de objetos aumenta com o aumento do volume de tráfego, todos os procedimentos de atribuição 

são por sua vez, com base na suposição de que tempos de viagem de um objeto da rede são uma 

função monótona periódica de volume de tráfego. Portanto, de VDF dá uma descrição matemática da 

relação entre o tempo de viagem e o fluxo de ligação. 

 

Para cada sistema de transporte privado (Prt) de um link, a TSYS-tempo de viagem específico (T0) do 

fluxo de viagem livre é definido o qual é calculado a partir do: 

- O comprimento da ligação; 

- A velocidade permitida (V0) para o link percorrido; e 

- A velocidade máxima do sistema de transporte (Vmax). 
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Para a Volume Delay Funtion é usada a função de Bureau of Public Roads (BPR) dada por: 
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q
tqt 10

                                                   (13)  

Onde: 

𝑡𝑎 = tempo de viagem no link a 

𝑞𝑎= fluxo no link a 

𝑡𝑎
0= tempo de viagem livre no link a (com 𝑞𝑎= 0) 

𝐶𝑎= capacidade do link a 

𝛼, 𝛽 = são os parâmetros (com os valores 0.15 e 4.0 respetivamente) 

 

No Visum a função BPR foi utilizada como Volume Delay Funtion com os parâmetros alfa e beta com 

os valores 0,15 e 4,0 respetivamente. Estes são os valores originais dos coeficientes da curva de BPR, 

também utilizados por Martin & McGunkin (1998). Foram utilizados os coeficintes básicos porque os 

dados das características dos fluxos para a área de estudo não se encontram disponíveis. 

 

4.4 Avaliação da rede  

 

A matriz das viagens de automóvel foi atribuída à rede usando o algorítmo de equilíbrio. Indicadores 

de desempenho como, volumes de tráfego, comprimento da rede, número de veículos e os níveis de 

saturação foram calculados. Os volumes de tráfego podem ser visualizados na figura abaixo: 
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Figura 10: Resultados da afetação - Volume de tráfego 

 

Paralemanete, os resultados da afetação podem sem visualizados na seguinte figura: 

 

Figura 11: Resultados da afetação – Saturação 

 

Da análise dos resultatos da atribuição constata-se o congestionamento em alguns pontos da cidade.  
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Figura 12: Pontos/ nós críticos da cidade da Praia 

 

- Nó da Monteagarro; 

- Nó Fazenda;  

- Nó Fazenda- Sucupira; 

- Nó Paiol- Plateau; 

- Nó Paiol- Lem Ferreira; 

- Nó Terra Branca – Várzea; 

 

Os nós Fazenda-Sucpira, Terra Branca- Varzea são também os referidos no PDM da Praia como 

pontos de saturação. Sucupira que é considerado pela população como “centro comercial da cidade”, 

é um ponto importante de concentração de comércio diversificado (alimentação, vestuário, etc). No 

entanto este local não é servido de transporte público, para as pessoas se deslocarem têm 

necessariamente de utilizar o carro, as carrinhas informais ou indo até Fazenda de autocarro e depois 

terminar o percurso a pé. 

 

A Fazenda é uma das zonas mais bem organizadas da cidade, servida de transportes público e onde 

até nos deparamos com semáfaros (muito raro em Cabo Verde). Atrai muitas pessoas pela grande 

oferta de serviços de bares e restaurantes. 
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Através do nível de saturação médio é possivel calcular a saturação média que o tráfego da rede está 

sujeito. É calculado para todas as ligações utilizando as seguintes fórmulas: 

 

 






LinkLength

LinkLength
Capacity

Volveh

SatMeanl

*

                                                         (13) 

Onde, 

Saturação Média nível de fluxo da saturação média da rede ponderada com base na dditância 

das ligações 
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LinkLength
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SatMeanvkm
*

*
2

                                                  (14) 

Saturaçãomédia Vkm saturação média da rede com base nos km viajados pelos veículos 

Imporante referir que da análise dos resultados da atribuição de tráfego constatou-se que o tráfego não 

foi atribuído a alguns arcos devido ao fato da rede ser mais detalhada que o zonamento. O calculo dos 

indicadores da saturação apenas considerou as ligações com tráfego. O quadro abaixo mostra os 

resulatos da rede. 

 

Quadro 13: Resultados dos indicadores de desempenho  

 

Com os resultados acima observa-se que a saturação média da rede calculada com base nas ligações 

e com base nos veículos*Km a não têm grande diferença. Ísto decorre do fato da saturação média por 

veículo*km considerar também os volumes de tráfego no seu cálculo. 

 

Pode- se concluir ainda que, com uma saturação média de cerca de 34% a rede não se encontra 

totalmente saturada. No entanto, é importante referir que apenas o transporte privado foi modelado. Se 

outros modos de transporte fossem considerados no modelo, como exemplo o transporte público, de 

certo que os níveis de congestionamento seriam maiores.  

 

Volume de carros 9.655

Velocidade média (Km/hr) 50

Comprimento total da rede (m) 81.357.503

Saturação média da rede com base nas ligações (SatMean) % 34

Saturação média da rede com base nos km dos veículos (SatVehKm) % 48

Indicadores
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Capítulo 5- Conclusões e recomendações 
 

5.1- Notas finais 
 

A modelação em transporte requer um conjunto de dados consideravelmente robustos da área de 

estudo para que o modelo reproduz de forma mais precisa possível os dados observados. Na 

construção do modelo das viagens foi considerado apenas a população como variável independente, 

no entanto para modelos futuros é importante considerar outras variáveis de decisão para produzir um 

modelo mais preciso. Paralelamente, a geração e atracão de viagens foram modelados utilizando dados 

de viagens para o total do dia do Funchal, pelo que a confiabilidade dos resultados do modelo é muito 

dependente da precisão dos valores de origem e destino.  Pela característica sequencial do modelo, a 

geração/atracão das viagens pode ser considerado como a mais decisiva para os resultados do modelo. 

 

No entanto, apesar das limitações do modelo, a modelação simplificada revelou-se uma poderosa 

abordagem para ajudar o planeamento dos transportes das cidades em vias de desenvolvimento. A 

partir dos resultados da atribuição constata-se que a rede da Praia não se encontra totalmente 

congestionada, mas como foi modelado apenas o transporte privado outros modos de transporte de 

certo teriam aumentado os níveis de congestionamento. Como tal é importante uma gestão mais 

sustentável dos transportes para a melhoria da rede e adequabilidade das infraestruturas. 

 

 A cidade tem privilegiado o planeamento sistémico, no entanto devido a situação atual é importante 

começar a pensar na perspetiva estratégica dos problemas. 

 

Dada à necessidade dos processos de crescimento e de desenvolvimento urbano, consideramos que 

uma maior participação dos cidadãos nos processos de planeamento e gestão podem contribuir para 

reduzir os desequilíbrios existentes tanto a nível do desenvolvimento e crescimento físico dos bairros 

como em nível do sistema de planeamento e de gestão da cidade. 

 

O sistema de planeamento dos usos do solo e de gestão não estão preparados para gerir esses 

processos de forma eficaz e eficiente, garantindo as condições mínimas de habitabilidade aos 

residentes.  

 

Paralelamente, o desenvolvimento e expansão da cidade não têm sido acompanhados pelo 

desenvolvimento dos transportes. Surgindo assim problemas sociais, devido em parte à necessidade 

de mobilidade da população, problemas económicos, uma vez que há perdas de produtividade por 

parte da sociedade e problemas políticos, que advêm da fraca capacidade do Estado em dar respostas 

a estes problemas. 
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O planeamento eficaz do desenvolvimento do território, tendo em conta as políticas dos usos do solo e 

do transporte, baseada numa visão conjunta e prospetiva das necessidades do território permitirá 

reequilibrar os desequilíbrios existentes entre os bairros, atenuando as os problemas existentes. 

 

Outra realidade muito marcante na cidade é a concentração do sistema de planeamento e gestão, ou 

seja, um sistema muito afastado dos bairros, dos residentes e dos seus problemas. É necessário que 

as decisões sejam tomadas mais perto do cidadão. 

 

É evidente que a cidade cresce rapidamente, mas desenvolve-se lentamente. A urbanização da cidade 

reflete-se mais na proliferação de edifícios de vários níveis de qualidade e conforto, e menos no 

ordenamento dos espaços coletivos propriamente ditos (passeios, parques, estacionamento, áreas 

verdes, etc). A cidade não tem sido pensada como um sistema único, onde as alterações têm 

repercussões espaciais e sociais em toda a sua extensão. É preciso planear a cidade, definindo as 

grandes prioridades em função das necessidades reais do território e das pessoas, e distribuindo de 

forma equilibrada os investimentos. 

 

Dito isto, a cidade da Praia pode e deve se identificar com cidades que se depararam com os mesmos 

problemas e desenvolveram política como forma de gradualmente atingir formas de planeamento e 

gestão mais eficazes. 

 

Seguindo o exemplo de Bolonha, a cidade da Praia pode começar pode utilizar medidas de restrições 

flexíveis ao centro da cidade com a introdução progressiva de restrições de tráfego. Isto conduz a um 

melhor controlo do tráfego no centro da cidade, a melhoria da qualidade do ar e a vida urbana (criação 

de áreas para pedestres). Para isso a cidade pode e deve construir parqueamento fora da cidade 

privilegiando medidas como o carpolling ou a transferência para o transporte público e, a construção 

de um verdadeiro parque de estacionamento no centro da cidade.  De acordo com uma notícia 

publicada em setembro de 2012 pela Rádio e Televisão de Cabo Verde, “o primeiro parque de 

estacionamento e parquímetro na cidade da Praia com uma capacidade de 250 lugares será construído 

junto ao centro da cidade (Plateo)”, ou seja, há condições físicas (o espaço para a construção) e 

económicas (300 mil contos) para a implementação das medidas, no entanto de acordo com as 

informações aporadas até a data não se iniciou a sua construção. Para além de restrições de acesso, 

pode ser utilizado sistemas inteligentes de transporte, como formas de pagamento eletrónico, mais 

rápido e mais cómodo. 

 

Tal como em Bolonha, a cidade da Praia pode optar por desenvolver um Plano de mobilidade urbana, 

que neste caso preocupa-se com questões relacionadas com a poluição, o ruído, acidentes, 

congestionamento etc. O desenvolvimento deste plano contribuirá para melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos, favorecendo a mobilidade sustentável na cidade. 
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No que se refere a frota de transportes públicos na cidade da Praia seguindo o exemplo de Koprivnica 

as grandes opções passam por oferecer um serviço integrado dos operadores de transporte, neste 

caso, da Moura Company e da Solatlêntico, bem como novos modos inovadores e atraentes como mini-

autocarros, taxi coletivos etc. Mais e melhores combinações de intermodalidade permitirá alcançar 

melhores soluções e fluidez do transporte. 

 

O sistema de bilhética integrada é uma mais valia para as pessoas que viagem de transporte público 

que, desta forma têm mais opções e utilizam mais e melhor o transporte público tornando-o mais 

eficiente. Os estudos de procura será uma ferramenta importante para proceder a uma melhor oferta/ 

frota de transporte. 

 

5.2- Limitações do estudo  
 

O fator que restringiu o estudo e o processo de modelagem em particular foi a falta de dados estatísticos 

robustos da área de estudo, e em termos mais particular limitações de tempo. 

 

5.2.1- Falta de dados estatísticos  

 

A falta de dados estatísticos para a área de estudo tornou-se num grande entrave para o 

desenvolvimento do modelo das viagens. Dada a indisponibilidade dos dados necessários para a 

modelagem, a solução encontrada passou por utilizar dados de outra cidade, neste caso do Funchal. 

Talvez essa solução não tenha sido a mais apropriada, uma vez que, estamos a tratar de uma cidade 

de um país em vias de desenvolvimento, e o Funchal fazer parte de um país desenvolvido, no entanto 

tornou-se na solução mais viável. Algumas das razões de termos escolhido o Funchal, passa pelo fato 

de ser uma cidade insular como a Praia e principalmente, por não encontrarmos cidades do mundo em 

desenvolvimento com os dados estatísticos necessários. 

 

Outra realidade é o fato dos dados socioeconómicos não estarem disponíveis ao nível dos bairros da 

cidade da Praia, mas sim dos concelhos em Cabo Verde, o que criou muitas restrições ao modelo. Se 

dados mais desagregados e mais variáveis (como sejam o rendimento familiar, posse do carro, etc) 

fossem considerados no modelo, os resultados seriam mais precisos. Como estes dados não estavam 

disponíveis, apenas a população foi usada com variável independente. 

 

Uma vez que, os dados da população só estão disponíveis ao nível das zonas, a definição das mesmas 

teve de ter em conta tal restrição. Mais uma vez dados da população a um nível mais desagregado 

poderia ter conseguido melhores resultados de zonamento. 

 

 Foram ainda utilizados os coeficientes básicos para Volume Delay Function porque não havia dados 

disponíveis sobre as características das viagens para as ligações da área de estudo.  
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Importante ainda referir que não existe nenhum estudo semelhante para a área de estudo pelo que não 

foi possível fazer comparações ou mesmo utilizar outros dados. 

 

5.3- Recomendações para a melhoria do modelo futuro 

 

Um dos principais erros associados com a abordagem do estudo foi de fato a utilização de dados de 

outras cidades para a construção do modelo das viagens, devido à limitação de dados da área de 

estudo.  

 

Na etapa da geração/ atração das viagens foram utilizados dados das viagens do total do dia do 

Funchal, o que terá limitado em parte o modelo de produzir melhores resultados. Para o futuro é 

recomendado utilizar dados das viagens da área de estudo. Como tal será necessário proceder-se á 

realização de camapanhas de recolha de dados de tráfego – contagens e/ou inquéritos. 

 

Existe ainda uma clara necessidade de dados espaciais tais como, número de vias, capacidade e 

velocidades. Elementos muito importantes da rede rodoviária para o redesenho da rede. Para a 

modelagem futuro o conhecimento da rede de estrada bem como de todas as suas características será 

necessário. 

 

Dada a limitação dos dados foi feita uma modelagem simples, que embora tenha os seus 

constrangimentos, de certa forma pode ser considerada como uma primeira abordagem para a cidade 

da Praia começar a ter em consideração a importância da modelagem da procura de transporte para a 

organização e gestão da cidade, bem como do seu próprio desenvolvimento. 

 

5.4- Potênciais questões de pesquisas  

 

Da análise do estudo uma maior reflexão sobre as caraterísticas da rede de transporte será necessária 

para melhorar a gestão do transporte privado. Algumas questões importantes a ter em consideração 

no desenvolvimento de modelos futuros são: 

 

- Com o deficiente sistema de transporte público existente quais devem ser as grandes opções de plano 

para garantir a sustentabilidade do transporte local? 

- Considerando o transporte formal e informal existente, como pode ser a rede de transporte 

reestruturada para um melhor desempenho da rede? 

- Como conciliar o crescimento da população com os problemas de transporte e usos do solo naquela 

que é o principal polo de investimento do país? 
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Anexos 
 

Anexo 1: Domínios e temas do Ìndice de Mobilidade Urbana Sustentável 

(Marcini, 2011) 
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Anexo 2: Infraestruturas Geral/ todas as redes da Praia 2010 (PDM Praia, 

2011) 
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Anexo 3: Classificação e características das Vias da Praia (PDM Praia, 2011) 
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 Anexo 4: Transformação log das variáveis população e viagens  

 

 

 

 

 

 

Zona_TIS Origem Destino Pop lnorigem lndestino lnpop

Monte - Norte 228 4166 2075 5,429346 8,334712 7,637716

Sπo Roque - Norte 221 3527 3474 5,398163 8,168203 8,153062

Sto Ant?nio - Norte 157 2060 6973 5,056246 7,630461 8,849801

Sta. Maria Maior - Norte 490 6742 2916 6,194405 8,816112 7,977968

Monte - Centro 221 2235 1412 5,398163 7,711997 7,252762

Monte - Sul 35 1041 3957 3,555348 6,947937 8,283241

S. Gonτalo - Norte 55 2030 2832 4,007333 7,615791 7,948738

Sπo Roque - Este 22 2040 1241 3,091042 7,620705 7,123673

Imaculado Coraτπo de Maria - Oeste 59 1940 1686 4,077537 7,570443 7,430114

Santo Antonio - Centro Alta 31 1023 3419 3,433987 6,930495 8,137103

Sπo Roque - Centro 149 3504 1344 5,003946 8,16166 7,203406

Sto Ant?nio - Oeste 49 1023 7407 3,89182 6,930495 8,910181

Sπo Roque - Sul 13 1115 1273 2,564949 7,01661 7,149132

Imaculado Coraτπo de Maria - Norte 190 2111 2902 5,247024 7,654917 7,973155

Sto Ant?nio - Centro Baixa 80 2493 930 4,382027 7,821242 6,835185

Sto Antonio - Sul 467 3543 3202 6,146329 8,172729 8,071531

S. Gonτalo - Este 164 2662 2345 5,099866 7,886833 7,760041

Sπo Martinho - Oeste 50 1278 4158 3,912023 7,153052 8,332789

Sta. Maria Maior - Sul Alta 128 5149 3775 4,85203 8,546558 8,236156

Imaculado Coraτπo de Maria - Centro 450 4050 2363 6,109248 8,306472 7,767687

Sπo Pedro - Norte 135 4292 1060 4,905275 8,364508 6,966024

Sta Luzia - Centro 34 3331 3083 3,526361 8,111028 8,033658

Sπo Pedro - Oeste 147 3548 1735 4,990433 8,174139 7,458763

Sπo Martinho - Centro 42 1310 2087 3,73767 7,177782 7,643483

Sπo Martinho - Norte 57 1597 2276 4,043051 7,375882 7,730175

Sta. Maria Maior - Sul Baixa 68 824 5799 4,219508 6,714171 8,665441

Sπo Pedro - Centro Alta 129 5310 1329 4,859812 8,577347 7,192182

S. Gonτalo - Oeste 84 1913 1133 4,430817 7,556428 7,032624

Sπo Pedro - Centro Baixa 379 5348 1428 5,937536 8,584478 7,26403

Sta Luzia - Zona Central 235 1257 1190 5,459586 7,136483 7,081709

Sta. Maria Maior - Zona Central 87 7909 1478 4,465908 8,975757 7,298445

Sπo Pedro - Zona Central 543 4036 723 6,297109 8,303009 6,583409

S. Gonτalo - Centro 206 6994 922 5,327876 8,852808 6,826545

Sπo Pedro - Av.Luis de Camoes 43 5825 1406 3,7612 8,669914 7,248504

Sπo Martinho - Sul 81 1934 1931 4,394449 7,567346 7,565793

SΘ - Zona Central - Este 236 1961 1248 5,463832 7,58121 7,129298

Sπo Martinho - NazarΘ 220 3855 5760 5,393628 8,257126 8,658693

SΘ - Zona Central - Oeste 49 3187 900 3,89182 8,066835 6,802395

Sπo Martinho - Zona Hoteleira - Oeste 161 1176 1878 5,081404 7,069874 7,537963

Sπo Martinho - Hoteleira - Este 197 3312 2547 5,283204 8,105308 7,842671
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Anexo 5: Inverso das variáveis população e viagens  

 

 

 

 

 

 

 

Zona_TIS Origem Destino Pop 1/origem 1/destino 1/pop

Monte - Norte 228 4166 2075 0,004386 0,00024 0,000482

Sπo Roque - Norte 221 3527 3474 0,004525 0,0002835 0,000288

Sto Ant?nio - Norte 157 2060 6973 0,006369 0,0004854 0,000143

Sta. Maria Maior - Norte 490 6742 2916 0,002041 0,0001483 0,000343

Monte - Centro 221 2235 1412 0,004525 0,0004474 0,000708

Monte - Sul 35 1041 3957 0,028571 0,0009606 0,000253

S. Gonτalo - Norte 55 2030 2832 0,018182 0,0004926 0,000353

Sπo Roque - Este 22 2040 1241 0,045455 0,0004902 0,000806

Imaculado Coraτπo de Maria - Oeste 59 1940 1686 0,016949 0,0005155 0,000593

Santo Antonio - Centro Alta 31 1023 3419 0,032258 0,0009775 0,000292

Sπo Roque - Centro 149 3504 1344 0,006711 0,0002854 0,000744

Sto Ant?nio - Oeste 49 1023 7407 0,020408 0,0009775 0,000135

Sπo Roque - Sul 13 1115 1273 0,076923 0,0008969 0,000786

Imaculado Coraτπo de Maria - Norte 190 2111 2902 0,005263 0,0004737 0,000345

Sto Ant?nio - Centro Baixa 80 2493 930 0,0125 0,0004011 0,001075

Sto Antonio - Sul 467 3543 3202 0,002141 0,0002822 0,000312

S. Gonτalo - Este 164 2662 2345 0,006098 0,0003757 0,000426

Sπo Martinho - Oeste 50 1278 4158 0,02 0,0007825 0,000241

Sta. Maria Maior - Sul Alta 128 5149 3775 0,007813 0,0001942 0,000265

Imaculado Coraτπo de Maria - Centro 450 4050 2363 0,002222 0,0002469 0,000423

Sπo Pedro - Norte 135 4292 1060 0,007407 0,000233 0,000943

Sta Luzia - Centro 34 3331 3083 0,029412 0,0003002 0,000324

Sπo Pedro - Oeste 147 3548 1735 0,006803 0,0002818 0,000576

Sπo Martinho - Centro 42 1310 2087 0,02381 0,0007634 0,000479

Sπo Martinho - Norte 57 1597 2276 0,017544 0,0006262 0,000439

Sta. Maria Maior - Sul Baixa 68 824 5799 0,014706 0,0012136 0,000172

Sπo Pedro - Centro Alta 129 5310 1329 0,007752 0,0001883 0,000752

S. Gonτalo - Oeste 84 1913 1133 0,011905 0,0005227 0,000883

Sπo Pedro - Centro Baixa 379 5348 1428 0,002639 0,000187 0,0007

Sta Luzia - Zona Central 235 1257 1190 0,004255 0,0007955 0,00084

Sta. Maria Maior - Zona Central 87 7909 1478 0,011494 0,0001264 0,000677

Sπo Pedro - Zona Central 543 4036 723 0,001842 0,0002478 0,001383

S. Gonτalo - Centro 206 6994 922 0,004854 0,000143 0,001085

Sπo Pedro - Av.Luis de Camoes 43 5825 1406 0,023256 0,0001717 0,000711

Sπo Martinho - Sul 81 1934 1931 0,012346 0,0005171 0,000518

SΘ - Zona Central - Este 236 1961 1248 0,004237 0,0005099 0,000801

Sπo Martinho - NazarΘ 220 3855 5760 0,004545 0,0002594 0,000174

SΘ - Zona Central - Oeste 49 3187 900 0,020408 0,0003138 0,001111

Sπo Martinho - Zona Hoteleira - Oeste 161 1176 1878 0,006211 0,0008503 0,000532

Sπo Martinho - Hoteleira - Este 197 3312 2547 0,005076 0,0003019 0,000393
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Anexo 6: Estimação das viagens O-D para a Praia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas Pop 2010 lnpop Origem Destino

Cha de areia encosta asa 130 4,86753445 727 3356

Plateo 1019 6,926577033 260 2358

Thaiti cha de areia 117 4,762173935 766 3430

Fazenda sucupira 1848 7,521859252 193 2172

Praia negra 31 3,433987204 1489 4757

Zona porto da praia e Lem Ferreira 1463 7,288244401 217 2241

Achada Grande Frente 4436 8,397508348 124 1945

Achada Grande Tras 2961 7,993282328 152 2043

Zona do aeroporto 61 4,110873864 1061 3973

Paiol 1265 7,142827401 233 2287

Achadinnha Pires 1015 6,922643891 260 2360

Coqueiro Castelão 4613 8,436633684 122 1936

Ponte de Agua 8682 9,069007196 89 1801

Vila Nova 4868 8,490438454 119 1924

Safende 6151 8,724369949 106 1872

Monteagaro 1607 7,382124366 207 2213

Achada São Felipe 6590 8,793308627 102 1858

Calabaceira e pensamento 6756 8,818186278 101 1852

Eugénio Lima 7505 8,923324744 96 1830

Terra Branca 4470 8,405143688 124 1943

Achadinha e Craveiro Lopes 10002 9,210540352 83 1773

Varzea 4834 8,483429561 119 1925

Prainha e Quebra canela 328 5,793013608 458 2820

Palmarejo e Vale Palmarejo 13302 9,495669679 72 1720

Achada Santo António 12965 9,470008698 73 1725

Tira Chapeu e Tira chapeu Industrial 6913 8,841158976 100 1847

Palmarejo Grande e Cidadela 987 6,894670039 264 2369
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Anexo 7: Viagens O-D multiplicados pelo número de viagens da Praia (1,54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas Origem*1,54 Destino*1,54

Cha de areia encosta asa 1119 5168

Plateo 400 3632

Thaiti cha de areia 1180 5282

Fazenda sucupira 297 3344

Praia negra 2292 7325

Zona porto da praia e Lem Ferreira 334 3451

Achada Grande Frente 192 2995

Achada Grande Tras 235 3147

Zona do aeroporto 1634 6119

Paiol 359 3522

Achadinnha Pires 401 3634

Coqueiro Castelão 188 2982

Ponte de Agua 137 2774

Vila Nova 183 2963

Safende 163 2883

Monteagaro 318 3407

Achada São Felipe 157 2861

Calabaceira e pensamento 155 2853

Eugénio Lima 147 2819

Terra Branca 191 2993

Achadinha e Craveiro Lopes 128 2731

Varzea 184 2965

Prainha e Quebra canela 705 4342

Palmarejo e Vale Palmarejo 111 2649

Achada Santo António 112 2656

Tira Chapeu e Tira chapeu Industrial 154 2845

Palmarejo Grande e Cidadela 406 3648
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Anexo 8: Matriz O-D do tempo da rede vazia  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Cha de areia encosta asaPlateo Thaiti cha de areiaFazenda sucupiraPraia negra Zona porto da praia e Lem FerreiraAchada Grande FrenteAchada Grande TrasZona do aeroportoPaiol Achadinnha Pires Coqueiro CastelãoPonte de AguaVila Nova Safende MonteagaroAchada São FelipeCalabaceira e pensamentoEugénio LimaTerra BrancaAchadinha e Craveiro LopesVarzea Prainha e Quebra canelaPalmarejo e Vale PalmarejoAchada Santo AntónioTira Chapeu e Tira chapeu IndustrialP.G. e C

79 69 78 82 77 78 95 133 153 78 94 123 102 97 109 122 139 96 91 106 69 71 110 123 93 101 168

Cha de areia encosta asa 78 0 2 2 3 3 2 3 5 3 3 4 5 4 4 4 5 6 3 2 2 2 1 1 3 1 1 4

Plateo 68 1 3 1 1 1 2 3 4 1 2 4 3 3 3 4 5 2 2 3 1 1 3 4 2 3 6

Thaiti cha de areia 80 1 3 2 2 2 3 6 6 3 3 4 4 3 3 5 5 3 2 2 2 1 3 3 2 2 5

Fazenda sucupira 79 3 1 2 2 2 4 4 5 2 3 4 2 2 2 2 5 2 2 4 1 2 4 5 4 4 6

Praia negra 79 3 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 5 3 4 3 2 2 3 4 2 3 6

Zona porto da praia e Lem Ferreira 79 2 1 2 2 1 1 2 4 1 2 3 4 3 3 4 5 3 3 5 2 2 5 5 3 4 7

Achada Grande Frente 94 3 1 3 4 2 1 2 3 2 2 3 4 4 4 5 7 4 3 5 4 4 4 5 4 4 7

Achada Grande Tras 133 5 3 6 4 4 2 2 5 3 4 5 6 6 6 8 7 5 5 6 4 4 6 7 5 6 9

Zona do aeroporto 156 6 4 6 5 4 4 3 5 4 5 6 7 7 7 8 8 6 6 7 5 5 7 8 6 7 10

Paiol 78 3 1 3 2 1 1 2 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 5 3 4 7

Achadinnha Pires 93 3 2 3 3 2 2 2 4 5 2 2 2 2 4 3 4 4 4 6 3 3 5 6 4 5 8

Coqueiro Castelão 123 4 4 4 4 3 3 3 5 6 2 2 4 4 5 6 5 5 6 6 4 4 6 8 5 6 9

Ponte de Agua 100 4 3 4 2 4 4 4 6 7 3 2 4 1 4 1 2 2 3 5 2 3 6 6 5 5 8

Vila Nova 96 4 3 3 2 3 3 4 6 7 3 2 4 1 2 3 2 2 3 5 2 3 5 6 5 5 8

Safende 112 4 3 3 2 4 3 4 7 7 4 4 5 4 2 4 4 2 3 5 2 3 6 6 6 6 9

Monteagaro 122 5 4 3 5 4 4 5 8 8 3 3 6 1 3 3 1 3 4 6 3 4 7 7 7 6 9

Achada São Felipe 139 6 5 5 5 5 5 7 7 8 4 4 5 2 2 4 1 5 5 7 4 5 7 8 7 7 9

Calabaceira e pensamento 97 4 2 3 2 3 3 4 5 6 3 4 5 2 2 2 3 5 4 4 2 3 5 6 4 4 7

Eugénio Lima 91 3 2 2 2 4 3 3 5 6 3 4 5 3 3 3 4 5 4 3 2 2 4 4 3 3 6

Terra Branca 105 2 3 2 4 3 4 5 6 7 4 6 6 5 5 5 6 7 4 3 3 2 4 2 1 1 5

Achadinha e Craveiro Lopes 69 2 1 1 1 2 2 4 4 5 2 3 4 2 2 2 3 4 2 2 3 1 3 4 2 3 5

Varzea 73 1 1 1 2 2 2 4 4 5 2 3 4 4 3 3 4 5 3 2 2 1 2 4 2 2 5

Prainha e Quebra canela 108 1 3 3 4 3 4 3 6 7 4 5 6 6 5 6 7 7 5 4 4 3 2 2 1 4 3

Palmarejo e Vale Palmarejo 124 3 4 3 5 4 5 6 7 8 5 6 8 6 6 6 7 8 6 4 2 3 3 2 3 2 2

Achada Santo António 92 1 2 2 4 2 3 4 5 6 3 4 5 5 5 6 6 7 4 3 1 2 2 1 3 1 5

Tira Chapeu e Tira chapeu Industrial 102 1 3 2 4 3 4 4 6 7 4 5 6 6 6 6 6 7 4 3 1 3 2 4 1 1 3

Palmarejo Grande e Cidadela 166 4 6 5 6 6 7 7 9 10 7 8 9 8 8 8 9 9 7 6 5 5 5 3 1 5 3

Nomes Soma
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Anexo 9: Matriz O-D da impedância 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Cha de areia encosta asaPlateo Thaiti cha de areiaFazenda sucupiraPraia negra Zona porto da praia e Lem FerreiraAchada Grande FrenteAchada Grande TrasZona do aeroportoPaiol Achadinnha Pires Coqueiro CastelãoPonte de AguaVila Nova Safende MonteagaroAchada São FelipeCalabaceira e pensamentoEugénio LimaTerra BrancaAchadinha e Craveiro LopesVarzea Prainha e Quebra canelaPalmarejo e Vale PalmarejoAchada Santo AntónioTira Chapeu e Tira chapeu IndustrialP.G e C

1943 1702 1921 2017 1897 1920 2331 3242 3721 1921 2306 3004 2497 2378 2667 2977 3385 2355 2235 2594 1703 1751 2690 3001 2280 2473 4077

1 Cha de areia encosta asa 1920 50 50 74 74 50 74 122 74 74 98 122 98 98 98 122 146 74 50 50 50 25 25 74 25 25 98

2 Plateo 1678 25 74 25 25 25 50 74 98 25 50 98 74 74 74 98 122 50 50 74 25 25 74 98 50 74 146

3 Thaiti cha de areia 1969 25 74 50 50 50 74 146 146 74 74 98 98 74 74 122 122 74 50 50 50 25 74 74 50 50 122

4 Fazenda sucupira 1945 74 25 50 50 50 98 98 122 50 74 98 50 50 50 50 122 50 50 98 25 50 98 122 98 98 146

5 Praia negra 1946 74 50 50 50 50 50 74 98 25 50 74 98 74 98 122 122 74 98 74 50 50 74 98 50 74 146

6 Zona porto da praia e Lem Ferreira 1944 50 25 50 50 25 25 50 98 25 50 74 98 74 74 98 122 74 74 122 50 50 122 122 74 98 170

7 Achada Grande Frente 2306 74 25 74 98 50 25 50 74 50 50 74 98 98 98 122 170 98 74 122 98 98 98 122 98 98 170

8 Achada Grande Tras 3243 122 74 146 98 98 50 50 122 74 98 122 146 146 146 194 170 122 122 146 98 98 146 170 122 146 217

9 Zona do aeroporto 3793 146 98 146 122 98 98 74 122 98 122 146 170 170 170 194 194 146 146 170 122 122 170 194 146 170 241

10 Paiol 1921 74 25 74 50 25 25 50 74 98 50 50 74 74 98 74 98 74 74 98 50 50 98 122 74 98 170

11 Achadinnha Pires 2282 74 50 74 74 50 50 50 98 122 50 50 50 50 98 74 98 98 98 146 74 74 122 146 98 122 194

12 Coqueiro Castelão 3003 98 98 98 98 74 74 74 122 146 50 50 98 98 122 146 122 122 146 146 98 98 146 194 122 146 217

13 Ponte de Agua 2449 98 74 98 50 98 98 98 146 170 74 50 98 25 98 25 50 50 74 122 50 74 146 146 122 122 194

14 Vila Nova 2354 98 74 74 50 74 74 98 146 170 74 50 98 25 50 74 50 50 74 122 50 74 122 146 122 122 194

15 Safende 2739 98 74 74 50 98 74 98 170 170 98 98 122 98 50 98 98 50 74 122 50 74 146 146 146 146 217

16 Monteagaro 2977 122 98 74 122 98 98 122 194 194 74 74 146 25 74 74 25 74 98 146 74 98 170 170 170 146 217

17 Achada São Felipe 3385 146 122 122 122 122 122 170 170 194 98 98 122 50 50 98 25 122 122 170 98 122 170 194 170 170 217

18 Calabaceira e pensamento 2379 98 50 74 50 74 74 98 122 146 74 98 122 50 50 50 74 122 98 98 50 74 122 146 98 98 170

19 Eugénio Lima 2236 74 50 50 50 98 74 74 122 146 74 98 122 74 74 74 98 122 98 74 50 50 98 98 74 74 146

20 Terra Branca 2570 50 74 50 98 74 98 122 146 170 98 146 146 122 122 122 146 170 98 74 74 50 98 50 25 25 122

21 Achadinha e Craveiro Lopes 1703 50 25 25 25 50 50 98 98 122 50 74 98 50 50 50 74 98 50 50 74 25 74 98 50 74 122

22 Varzea 1799 25 25 25 50 50 50 98 98 122 50 74 98 98 74 74 98 122 74 50 50 25 50 98 50 50 122

23 Prainha e Quebra canela 2642 25 74 74 98 74 98 74 146 170 98 122 146 146 122 146 170 170 122 98 98 74 50 50 25 98 74

24 Palmarejo e Vale Palmarejo 3026 74 98 74 122 98 122 146 170 194 122 146 194 146 146 146 170 194 146 98 50 74 74 50 74 50 50

25 Achada Santo António 2256 25 50 50 98 50 74 98 122 146 74 98 122 122 122 146 146 170 98 74 25 50 50 25 74 25 122

26 Tira Chapeu e Tira chapeu Industrial 2497 25 74 50 98 74 98 98 146 170 98 122 146 146 146 146 146 170 98 74 25 74 50 98 25 25 74

27 Palmarejo Grande e Cidadela 4029 98 146 122 146 146 170 170 217 241 170 194 217 194 194 194 217 217 170 146 122 122 122 74 25 122 74

NomesZonas Soma
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Anexo 10: Matriz O-D Viagens totais 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Plateo Thaiti cha de areiaFazenda sucupiraPraia negra Zona porto da praia e Lem FerreiraAchada Grande FrenteAchada Grande TrasZona do aeroportoPaiol Achadinnha Pires Coqueiro CastelãoPonte de AguaVila Nova Safende MonteagaroAchada São FelipeCalabaceira e pensamentoEugénio LimaTerra BrancaAchadinha e Craveiro LopesVarzea Prainha e Quebra canelaPalmarejo e Vale PalmarejoAchada Santo AntónioTira Chapeu e Tira chapeu IndustrialP.G e C

3926 2357 3971 2618 5420 2580 2833 4164 9401 2654 3367 3656 2818 2829 3101 4151 4060 2683 2498 3139 1803 2000 4748 3319 2392 2844 6263

1 Cha de areia encosta asa 3456 0 94 137 129 282 89 115 200 236 136 186 190 142 151 147 217 217 110 73 78 71 39 57 102 35 37 186

2 Plateo 3485 78 0 233 50 110 52 89 139 358 53 108 174 122 131 127 199 208 85 84 132 41 45 192 155 79 125 317

3 Thaiti cha de areia 3512 66 137 0 84 185 87 113 233 454 132 137 149 138 111 108 211 177 107 71 76 69 38 163 100 67 72 226

4 Fazenda sucupira 3559 197 47 135 0 187 88 151 159 384 90 138 150 71 76 74 87 180 73 72 151 35 76 219 166 134 144 274

5 Praia negra 3405 197 93 135 85 0 88 77 120 309 46 93 113 140 113 145 214 180 109 142 114 70 76 165 134 68 108 274

6 Zona porto da praia e Lem Ferreira 3442 132 47 135 86 95 0 39 81 309 46 93 114 140 113 110 172 180 109 107 188 70 76 273 166 101 144 319

7 Achada Grande Frente 3425 166 40 169 142 158 38 0 68 196 76 78 96 118 126 123 180 211 121 90 158 116 126 185 140 113 121 269

8 Achada Grande Tras 3538 195 83 238 101 222 53 46 0 230 80 110 112 125 133 130 203 150 107 106 135 83 90 195 139 100 128 244

9 Zona do aeroporto 3397 199 94 203 108 189 89 58 101 0 91 117 115 124 133 129 174 146 110 108 134 88 95 194 135 102 127 232

10 Paiol 3486 199 48 204 87 96 45 78 121 313 0 94 77 107 114 147 131 146 110 109 153 71 77 222 168 102 145 323

11 Achadinnha Pires 3511 168 79 171 108 160 75 65 135 327 77 0 65 60 65 124 110 123 123 121 191 89 96 232 169 114 152 309

12 Coqueiro Castelão 3515 169 119 173 109 180 85 74 128 297 58 60 0 91 97 117 166 116 116 137 145 89 97 211 171 108 138 264

13 Ponte de Agua 3715 207 110 212 68 293 138 120 188 424 106 74 119 0 31 115 35 58 58 85 149 55 90 259 158 132 142 288

14 Vila Nova 3667 215 114 166 71 230 109 125 195 441 111 77 124 30 0 61 107 60 60 89 155 58 93 225 164 138 148 300

15 Safende 3637 185 98 143 61 262 93 107 195 379 126 130 133 99 54 0 122 102 52 76 133 50 80 231 141 142 152 289

16 Monteagaro 3630 212 120 131 137 241 114 123 205 398 88 90 146 23 74 72 0 24 71 93 147 68 98 248 151 151 140 266

17 Achada São Felipe 3640 223 131 191 121 264 124 150 158 350 102 105 108 41 44 84 25 0 103 102 150 79 107 218 151 133 143 234

18 Calabaceira e pensamento 3626 213 76 164 70 228 107 124 161 375 110 150 153 58 62 60 106 147 0 116 123 57 92 223 163 110 117 260

19 Eugénio Lima 3658 171 81 118 74 321 114 99 172 400 117 159 163 92 98 95 150 156 125 0 99 61 66 191 116 88 94 238

20 Terra Branca 3575 100 105 102 128 211 132 142 179 404 134 206 169 132 141 137 194 189 109 81 0 79 57 166 51 26 28 173

21 Achadinha e Craveiro Lopes 3581 151 54 78 50 214 101 173 181 439 103 158 172 81 87 84 148 165 83 82 130 0 44 189 153 78 124 262

22 Varzea 3499 72 51 74 92 202 95 163 172 415 97 149 163 151 122 119 186 194 117 78 83 38 0 120 144 73 79 248

23 Prainha e Quebra canela 3486 49 102 148 124 205 128 84 174 393 131 168 165 153 137 159 219 184 132 105 111 76 56 0 50 25 106 102

24 Palmarejo e Vale Palmarejo 3556 126 118 129 135 238 139 145 177 391 142 175 191 134 143 139 191 183 138 91 49 67 73 71 0 65 47 60

25 Achada Santo António 3479 58 80 116 145 161 113 130 170 396 116 158 161 150 160 187 220 215 124 92 33 60 65 49 87 0 32 197

26 Tira Chapeu e Tira chapeu Industrial 3554 52 108 105 131 217 136 118 184 416 138 178 174 162 173 169 199 195 112 84 30 81 59 171 27 27 0 108

27 Palmarejo Grande e Cidadela 3562 126 132 160 121 265 145 126 170 366 148 175 161 133 142 139 184 154 120 102 91 83 90 80 17 81 52 0

Zonas Nomes Soma
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Anexo 11: Matriz O-D Viagens de automóvel 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Plateo Thaiti cha de areiaFazenda sucupiraPraia negra Zona porto da praia e Lem FerreiraAchada Grande FrenteAchada Grande TrasZona do aeroportoPaiol Achadinnha Pires Coqueiro CastelãoPonte de AguaVila Nova Safende MonteagaroAchada São FelipeCalabaceira e pensamentoEugénio LimaTerra BrancaAchadinha e Craveiro LopesVarzea Prainha e Quebra canelaPalmarejo e Vale PalmarejoAchada Santo AntónioTira Chapeu e Tira chapeu IndustrialP.G e C

2532 1520 2561 1689 3496 1664 1827 2686 6064 1712 2171 2358 1817 1824 2000 2678 2619 1731 1611 2025 1163 1290 3062 2140 1543 1834 4040

1 Cha de areia encosta asa 2229 0 61 88 83 182 58 74 129 152 88 120 122 91 98 95 140 140 71 47 50 46 25 37 66 23 24 120

2 Plateo 2248 50 0 150 32 71 33 57 90 231 34 69 112 79 84 82 129 134 55 54 85 26 29 124 100 51 81 205

3 Thaiti cha de areia 2265 43 88 0 54 119 56 73 150 293 85 88 96 89 72 70 136 114 69 46 49 45 24 105 64 43 46 146

4 Fazenda sucupira 2295 127 30 87 0 121 57 97 102 248 58 89 97 46 49 48 56 116 47 47 97 23 49 141 107 86 93 177

5 Praia negra 2196 127 60 87 55 0 57 49 77 199 29 60 73 90 73 94 138 116 70 92 73 45 49 107 86 44 70 177

6 Zona porto da praia e Lem Ferreira 2220 85 30 87 55 61 0 25 52 199 29 60 73 90 73 71 111 116 70 69 121 45 49 176 107 65 93 206

7 Achada Grande Frente 2209 107 26 109 92 102 24 0 44 127 49 51 62 76 81 79 116 136 78 58 102 75 81 119 90 73 78 173

8 Achada Grande Tras 2282 126 53 153 65 143 34 30 0 149 52 71 72 81 86 84 131 97 69 68 87 53 58 126 89 65 83 158

9 Zona do aeroporto 2191 128 61 131 69 122 58 38 65 0 59 75 74 80 86 83 112 94 71 70 86 57 62 125 87 66 82 149

10 Paiol 2249 128 31 131 56 62 29 50 78 202 0 61 50 69 74 95 85 94 71 70 99 46 50 143 109 66 94 208

11 Achadinnha Pires 2264 108 51 110 70 103 49 42 87 211 50 0 42 39 42 80 71 79 79 78 123 57 62 150 109 74 98 200

12 Coqueiro Castelão 2267 109 77 111 70 116 55 48 83 192 38 39 0 58 62 76 107 75 75 88 94 58 62 136 110 70 89 170

13 Ponte de Agua 2396 134 71 136 44 189 89 77 121 274 69 48 77 0 20 74 23 37 37 55 96 36 58 167 102 85 91 186

14 Vila Nova 2365 139 74 107 46 149 70 81 126 285 71 50 80 19 0 39 69 39 39 57 100 37 60 145 106 89 95 193

15 Safende 2346 119 63 92 39 169 60 69 126 245 81 84 86 64 35 0 79 66 33 49 86 32 52 149 91 91 98 187

16 Monteagaro 2341 137 77 85 88 156 73 79 132 257 56 58 94 15 48 46 0 16 46 60 95 44 63 160 97 98 90 172

17 Achada São Felipe 2348 144 84 123 78 170 80 97 102 226 66 68 69 26 28 54 16 0 66 66 97 51 69 140 98 86 92 151

18 Calabaceira e pensamento 2339 137 49 106 45 147 69 80 104 242 71 97 99 37 40 39 68 95 0 75 80 37 59 144 105 71 76 168

19 Eugénio Lima 2360 110 52 76 48 207 74 64 111 258 75 103 105 59 63 62 96 101 81 0 64 39 43 123 75 57 61 154

20 Terra Branca 2306 65 67 66 82 136 85 92 115 261 87 133 109 85 91 88 125 122 70 52 0 51 37 107 33 17 18 112

21 Achadinha e Craveiro Lopes 2309 97 35 50 32 138 65 111 117 283 66 102 111 52 56 54 96 106 54 53 84 0 28 122 98 50 80 169

22 Varzea 2257 47 33 48 60 131 62 105 111 268 63 96 105 98 79 76 120 125 76 50 53 25 0 77 93 47 51 160

23 Prainha e Quebra canela 2249 32 66 95 80 132 83 54 112 254 84 108 106 99 88 103 141 119 85 68 72 49 36 0 32 16 68 66

24 Palmarejo e Vale Palmarejo 2294 82 76 83 87 153 90 93 114 252 92 113 123 86 92 90 123 118 89 59 32 43 47 46 0 42 30 39

25 Achada Santo António 2244 37 52 75 94 104 73 84 110 255 75 102 104 97 103 120 142 139 80 60 22 39 42 31 56 0 21 127

26 Tira Chapeu e Tira chapeu Industrial 2292 34 69 68 85 140 87 76 119 268 89 115 112 105 112 109 129 125 72 54 19 52 38 110 17 17 0 70

27 Palmarejo Grande e Cidadela 2297 81 85 103 78 171 94 81 109 236 96 113 104 86 92 89 118 99 78 66 59 53 58 51 11 52 34 0

Zonas Nomes Soma
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Anexo 12: Transferability of sustainable urban mobility measures (Macário, 

R. & Marques, C. (2008)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


