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3.1. INTRODUCCIÓN3.1. INTRODUCCIÓN

O transporte é causa directa do 28% do consumo de enerxía final no noso país,
mentres que indirectamente, se contabilizamos a construcción e mantemento de
infraestructuras e vehículos, pode achegarse ao 50%. Así, as emisións de CO2 pro-
ceden en boa parte dos combustibeis fósiles empregados no transporte e son a causa
principal do efecto invernadoiro e do cambio climático, sendo urxente a optimiza-
ción do transporte en canto a consumos enerxéticos e emisións contaminantes.

No presente traballo realizamos un estudioso da situación do transporte de via-
xeiros aos campus de Elviña e A Zapateira da Universidade da Coruña. Os resulta-
dos mostran que uns dez mil usuarios diarios distribúense en partes case iguais entre
o autobús e o turismo privado, dando conta dun consumo anual de preto de mil
toneladas equivalentes de petróleo. Isto supón a emisión de 2300 t anuais de dióxi-
do de carbono, 24 t de hidrocarburos e 31 t de óxidos de nitróxeno. 

Un incremento no uso do turismo privado podería levar a un incremento do con-
sumo de ata o 50%, mentres que o uso exclusivo do autobús suporía unha reducción
tamén do 50%. Similar incidencia observaríase sobre as emisións contaminantes.
Porén, o que ten interese é ver cales serían os beneficios ambientais do potencia-
mento do transporte colectivo ata porcentaxes consideradas razonabelmente viabeis,
que nós situamos nun mínimo do 80% dos desprazamentos totais realizados en auto-
bús. Neste caso, o consumo enerxético e as emisións de dióxido de carbono reduci-
ríanse en algo máis du 30%, as emisións de hidrocarburos baixarían a metade, e
tamén se rexistraría unha reducción do 20% nas emisións de óxidos de nitróxeno. 

Diversos factores poden conducir a un incremento no uso dun dos modos de
transporte a costa do outro. Maiormente, a baixa calidade do servicio de transporte
urbano colectivo xoga en detrimento dunha maior participación do autobús no
reparto da mobilidade. A mellora deste servicio e unha correcta planificación das
vías de aceso podería axudar a reducir considerabelmente o impacto ambiental deri-
vado do consumo enerxético no transporte de persoas á Universidade.

3.2. MET3.2. METODOLOXÍAODOLOXÍA EMPREGADAEMPREGADA

O obxectivo do presente estudio é realizar unha estimación do balance enerxéti-
co e de emisións contaminantes derivado do ciclo global de transporte na Universi-
dade da Coruña, centrándonos na área específica dos Campus de Elviña e A Zapa-
teira. A metodoloxía empregada está baseada fundamentalmente no enfoque do
traballo de Esteban e Sanz1, tamén recollida no artigo de Nebot publicado neste
mesmo caderno (capítulo 2). Aos mesmos autores[1] corresponden os datos de con-
sumo e emisións específicas, que se deben considerar orientativos.
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A análise reduciuse aos vehículos máis habituais, os turismos e os autobuses. Os
datos referentes ao servicio de autobuses (frecuencias, número de usuarios, ocupa-
cións medias) foron facilitados pola Compañía de Tranvías de A Coruña e as empre-
sas privadas de viaxes interurbanos (Iasa, Asicasa, Calpita e Castromil). O número
de turismos e a súa ocupación obtivéronse mediante traballo de campo (observación
directa), así como o número de prazas de aparcamento e a superficie ocupada. O
número de usuarios potenciais obtivéronse do libro de Estatísticas da Universidade
da Coruña [2].

A proporción de viaxeiros de usuarios de automóbil urbano e interurbano extra-
polouse a partir da observada nos autobuses. Os percorridos medios do automóbil
deben considerarse aproximados.

3.3. SITUACIÓN 3.3. SITUACIÓN ACTUALACTUAL DO DO TRANSPORTRANSPORTETE

A suma de estudiantes, profesores e persoas dedicadas á tarefas administrativas e
de servicios matriculados ou adscritos aos dous campus aproxímase á trece mil.
Porén, non todo o estudiantado matriculado accede a diario aos campus, polo que
compre estimar os servicios de transporte realmente realizados. O estudio desta
situación levounos a considerar os seguintes modos:

- desde a cidade (transporte urbano), empréganse os autobuses públicos e o turis-
mo particular

- desde as cercanías, vilas próximas e outras cidades (transporte interurbano)
empréganse autobuses de empresas privadas e tamén o turismo privado.

En relación con isto, precisamos coñecer o número de viaxeiros totais que fací-
an uso de cada modo, o número de viaxes por vehículo, relacionado a súa vez coa
taxa de ocupación media, e un traxecto promedio de cada modo e procedencia.

Os datos básicos resultantes deste estudio recóllense na táboa 3.1 e reflicten a
situación actual dos usos de transporte. O número total de viaxeiros de autobús é de
5157. O número total de usuarios de turismos é de 5534, correspondendo 3101 ao
Campus de A Zapateira e 2433 ao Campus de Elviña, cunha ocupación da superfi-
cie total de aparcamento do 72,1 % e 81,2 %, respectivamente. Dos 10691 despra-
zamentos totais, 9698 proceden da cidade (90%) e 993 teñen outras procedencias
(10%).

Cos resultados do número de usuarios e percorridos medios calcúlase a mobili-
dade neta (viaxeiros-km), reflectida na táboa 3.2. Á súa vez, o consumo enerxético
obtense de multiplicar a mobilidade polos índices de consumo específicos.

O consumo enerxético exprésase en kep (quilogramo equivalente de petróleo),
unidade que equivale a 44,8 106 Joules ou ben 1,04 L de gasolina no surtidor. As
cifras do consumo enerxético específico para bus e turismo son 1,46 e 6,19 kep/100
viaxeiros-km, respectivamente, tal e como se indica na referencia [1]. Estes datos
abranguen tódalas etapas do ciclo do transporte, isto é, tanto a enerxía empregada
na fabricación dos vehículos e construcción das infraestructuras necesarias, coma o
mantemento, a eliminación e reciclaxe, e a enerxía de tracción.

Para os cálculos anteriores considerouse como ano o resultado de multiplicar os
11 meses lectivos do "curso" (exclúese agosto) por unha media de 17,5 días labora-
beis ao mes.
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Táboa 3.1. Usuarios diarios de autobús e turismo, percorridos e ocupacións medias

Modo Viaxeiros Viaxes/ Taxa de ocu- Traxecto 
Vehículo pación media medio (km)

URBANO AUTOBÚS 4 717 24,68 49 % 13,6
TURISMO 4 981 1,8 45 % 9

INTER- AUTOBÚS 440 40/60 80/85 % 30
URBANO TURISMO 553 1,8 45 % 30
Total viaxeiros: 10 691

Táboa 3.2. Mobilidade e consumo enerxético por modos de transporte

Mobilidade Consumo enerxético
Modo (viaxeiros-km/día) (miles de viaxeiros (kep/día) (miles de 

-km/ano) kep/ ano)
AUTOBÚS 77 351 14 890 1 129,3 217,4
TURISMO 61 419 11 823 3 801,8 731,8
TOTAL 138 770 26 713 4 931,1 949,2

Táboa 3.3. Algunhas emisións do transporte aos campus de Elviña e A Zapateira
Valores específicos Emisións globais

(kg/1000 viaxeiro-km) (kg/día)
CO2 HC’s NOx SO2 CO2 HC’s NOx SO2

AUTOBUSES 37,38 0,173 0,653 0,054 2 891 13,4 50,5 4,2
TURISMOS 147,92 1,809 1,779 0,047 9 084 111,1 109,3 2,9

TOTAL (kg/día) 11 975 124,5 159,8 7,1
TOTAL (t/ano) 2 305 23,9 30,8 1,4

HC’s: Hidrocarburos. NOx: Óxidos de nitróxeno

As emisións específicas están tomadas da referencia [1]. Pode observarse que os
valores para os turismos son considerabelmente superiores en tódolos apartados,
agás no caso do dióxido de xofre. Esto último é debido ás diferentes características
dos combustibeis empregados por ámbolos dous tipos de vehículos, gasolina e
gasóleo para turismos e autobuses, respectivamente. Para o cálculo das cifras glo-
bais multiplicáronse as primeiras pola mobilidade que figura na táboa 3.2.

Tódolos resultados anteriores aparecen resumidos na táboa 3.4, onde se reflic-
ten as porcentaxes por modos de transporte, permitindo unha comparación inme-
diata entre ambos, xa que ambos modos transportan un número de viaxeiros moi
semellante.

Táboa 3.4. Porcentaxes resultantes do balance ambiental

Modos Mobilidade Consumo Emisións contaminantes
enerxético CO2 HC’s NOx SO2

AUTOBUSES 55,7 22,9 24,1 10,8 31,6 59,2
TURISMOS 44,3 77,1 75,9 89,2 68,4 40,8

Dos resultados reflictidos nas táboas anteriores despréndese que, aínda que a
mobilidade é maior no caso do autobús (debido a maior lonxitude media do traxec-
to), por contra o consumo enerxético é máis de tres veces inferior ao do automóbil.
No referido ás emisións contaminantes pode observarse que en tódolos casos os
valores debidos aos turismos son moi superiores aos do autobús, coa excepción do
óxido de xofre.
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3.4. 3.4. AAVVALIACIÓN DE ESCENARIOS ALIACIÓN DE ESCENARIOS ALALTERNATERNATIVTIVOSOS

Coa intención de avaliar a incidencia ambiental da modificación do reparto da
mobilidade entre os modos de transporte considerados, afróntanse dúas perspecti-
vas. Por unha banda analízanse situacións extremas correspondentes a un desenro-
lo máximo de cada un dos modos anteditos. Pola outra, suxírese unha situación que
representa un obxectivo razoábel dende o punto de vista da reducción do impacto
ambiental.

O criterio empregado neste traballo é o de manter as ocupacións respectivas do
vehículo privado e o autobús xa indicadas. Hai que ter en conta que, neste último
caso, o dato de ocupación (preto do 50%) é un valor medio para os traxectos de ida
e volta, dándose a circunstancia de que nas horas punta pode chegarse incluso a
unha ocupación superior ao 100%, mentres que na outra metade do traxecto os
vehículos circulan baleiros. E polo que se refire ao vehículo privado, considerar
ocupacións superiores sería pouco realista.

3.4.1. Escenario A: 100 % dos viaxeiros desprazándose en coche

En primeiro lugar considérase unha situación na que a totalidade dos viaxeiros se
desprazan en turismo. Empregando os índices de consumo e emisións específicos,
que xa foron indicados anteriormente, obtéñense os dados da táboa 3.5. Para os cál-
culos pertinentes se mantivo o número de persoas que asisten aos campus, a ocupa-
ción media dos vehículos e o percorrido medio dos traxectos respecto á situación real.

O número de turismos pasaría a ser de 5939, multiplicándose por 2,5. Un esce-
nario tal requiriría case duplicar a superficie dedicada a estacionamento, e aumen-
taría nun 64% o consumo enerxético, isto é, nunhas seis centas toneladas de petró-
leo anuais. As emisións contaminantes incrementaríanse entre o 30 e o 70%, agás
no caso dos óxidos de enxofre, que rexistrarían unha reducción.

Conclúese que este modo de transporte é moi desfavorábel, tanto enerxética
como ambientalmente, e que calquera tendencia cara o incremento do uso do auto-
móbel particular sería pouco recomendábel. Aínda que a posibilidade de atinxir este
escenario non se vislumbra a medio prazo, a realidade móstranos que o uso do vehí-
culo privado está en aumento, disuadido só pola case total saturación do espacio de
aparcamento e estimulado polas deficiencias do transporte público.

Táboa 3.5.  Balance ecolóxico para os diferentes  escenarios

ESCE- % Mobilida- Consumo
NARIO Superficie de (viaxs.- enerxético Emisións contaminantes (kg/día)

ocupada km/día) (kep/día)
CO2 HC’s NOx SO2

A 147 117 072 7247 17 323 212 208 5,5
B 0 161 683 2 361 6 044 28 106 8,7
C 29,3 152 760 3 337 8 298 64,8 126,2 8,1

Incremento, %
A +94 -16 +47 +45 +70 +30 -22
B -100 +16 -52 -50 -78 -34 +22
C -61 +10 -32 -31 -48 -21 +14

A: só turismos; B: só autobuses; C: autobús 80%, coche 20%.
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3.4.2. Escenario B: 100 % dos viaxeiros desprazándose en autobús

Nesta situación a totalidade dos viaxeiros desprazaríanse en transporte público.
As porcentaxes de variación do consumo e das emisións son practicamente as opos-
tas ás do apartado anterior (táboa 3.5): reducción á metade do consumo de enerxía,
e reducción do 34-78% das emisións, segundo o tipo de contaminante, agás de novo
no caso dos óxidos de enxofre.

Comparando os resultados obtidos para destes dous escenarios entre si, podemos
ver que o consumo de enerxía no caso de utilizar o autobús público situaríase en só
a cuarta parte do consumo correspondente ao caso de empregar o automóbil: 2361
tep fronte a 8078 tep.

3.4.3. Escenario C: 80% dos viaxeiros desprazándose en autobús e 20%
restante en turismo

Co estudio deste escenario pretendemos avaliar unha situación moi desexábel se
se pretende mellorar o panorama ambiental existente, ao tempo que razoabelmente
viábel. Esta distribución dos modos de transporte supón a reducción nun 61% do
actual uso de vehículos privados, reducción a que obxectivamente poden contribuír
calquera dos tres sectores implicados (estudiantes, profesores e persoal de servi-
cios). Procedemos de xeito análogo que nos casos precedentes, para obter os pará-
metros ambientais derivados (táboa 3.5).

Como resultado desta análise conclúese que a reducción no uso do automóbil
privado por un aumento na promoción do transporte colectivo conducen a unha
diminución do 61% nas necesidades de superficie de estacionamento, e do 32% no
consumo enerxético. A maioría das emisións contaminantes tamén se reducen en
porcentaxes que van do 20 ao 50%, agás no caso do dióxido de enxofre.

Estas reduccións de contaminantes son significativas de por si, e poderíanse incre-
mentar notabelmente mediante unha serie de medidas adicionais, tais como a renova-
ción do parque móbil e a mellora dos combustibeis empregados. Nótese que a evolu-
ción cara un maior uso do transporte público conleva unha renovación ao menos
parcial dos autobuses empregados, e que a mellora dos accesos aos campus en cues-
tión reduciría a lonxitude do traxecto do autobús nun 30%. Por outro lado, as directi-
vas europeas establecen horizontes de reducción do contido en enxofre nos combusti-
beis, o que tamén permitiría acadar unha reducción das emisións de óxido de enxofre.
A alternativa dun transporte público con vehículos eléctricos é outra combinación
posíbel que conduciría a reduccións drásticas nas emisións urbanas de contaminantes.

Nun escenario deste tipo, a superficie necesaria para os aparcadoiros dos campus
sería menor e isto podería aproveitarse para mellorar a calidade de vida na zona, por
exemplo aumentando o espacio dedicado a zonas verdes, ademais de eliminar a
necesidade de construír novos aparcadoiros.

3.5. CONCLUSIÓNS3.5. CONCLUSIÓNS

A táboa 3.6 resume os resultados do estudio ambiental para a situación actual e
para cada un dos escenarios analizados. A vista dos mesmo fica clara a necesidade
de potenciar o uso do autobús como medio de transporte enerxeticamente eficaz e
máis ecolóxico, reducindo simultaneamente o o uso do turismo particular.
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Táboa 3.6. Consumo de enerxía (tep/ano) e emisións (t/ano) nos diferentes esce-
narios

Concepto Situación A B C
Actual Só coche Só autobús Autobús 80%

Coche 20%
Consumo de enerxía 949 1395 454 642
Emisións de CO2 2305 3335 1163 1597
Emisións de hidrocarburos 24 41 5,4 12,5
Emisións de NOx 31 40 20 24
Emisións de SO2 1,4 1,1 1,7 1,6
Superficie estacionam. % 7300 prazas +94 -100 -61

Para fomentar o uso do transporte colectivo habería que tomar unha serie de
medidas como poden ser a reducción do percorrido medio das liñas, do custo dos
traxectos, a ampliación e mellor combinación das liñas de buses e a mellora da cali-
dade do servicios.

Finalmente, hai que comentar que sería interesante fomentar o uso doutros
modos de transporte menos agresivos co medioambiente e máis vantaxosos econo-
micamente, como a bicicleta ou tren de cercanías. No referente á bicicleta, xa cons-
tatamos a dificultade de acceso ao campus da Zapateira, pola súa localización na
aba do monte, pero non así no referido ao acceso ao campus de Elviña.
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