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Resumo  
 

Os veículos de condução autónoma (AV) prometem revolucionar a mobilidade e os transportes 

globalmente. É da maior importância perceber as consequências da sua utilização nos meios urbanos, 

onde se concentra grande parte da população mundial e onde os desafios da sua integração aparentam 

ser maiores.  

Neste sentido, a presente dissertação tem o objetivo principal de analisar a influência da integração 

dos AV na infraestrutura rodoviária existente, tal como ela está concebida para ser utilizada por veículos e 

peões na atualidade. Nomeadamente, pretende-se analisar as eventuais mudanças da infraestrutura da 

rede rodoviária para a melhor adaptação à utilização dos AV, assunto muito pouco desenvolvido na 

atualidade.  

Como caso de estudo, procedeu-se à modelação virtual da utilização de AV numa zona urbana, 

sendo selecionada a Zona 1 da Zona de Emissões Reduzidas (ZER) de Lisboa. A modelação foi realizada 

através do software PTV VISUM, estabelecendo-se em primeiro lugar um cenário base e, posteriormente, 

cenários alternativos, caracterizados, nomeadamente por: criação de via exclusiva para AV; distribuição 

mista de tráfego entre viaturas com condutor e AV e finalmente, um cenário recorrendo a uma frota integral 

de AV. 

  Os resultados da modelação permitiram analisar a influência da integração dos AV ao nível do 

congestionamento de tráfego e das emissões de gases poluentes, constatando-se um efeito muito positivo. 

Relativamente à infraestrutura rodoviária, foram apresentadas sugestões, mas concluiu-se que pode haver 

dificuldade no atual momento para modificações profundas em meio urbano, em particular, num cenário de 

tráfego partilhado. 

 

 

Palavras-Chave 

Veículos de condução autónoma, infraestrutura rodoviária, engenharia, transportes, mobilidade 
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Abstract  
 

Autonomous vehicles (AV) promise to revolutionize mobility and transport globally. As such, it is of 

the utmost importance to realize the consequences of its presence in urban environments, where the 

majority of the world population exists and therefore the biggest challenges. 

This study aims to determine how AVs will influence the infrastructure of the urban environment 

since it was designed to be used by today’s vehicles and pedestrians. It aims to analyze changes in road 

infrastructures to enable the use of AVs, a subject that has yet to be further developed. 

As a case study, the use of AV in an urban area was simulated, with Lisbon's Zone 1 of the Reduced 

Emissions Zone (ZER) as the focus area, using PTV VISUM software. A base scenario was established 

and later on alternative scenarios were considered, such as the creation of an exclusive AV route, mixed 

distribution of traffic between vehicles with human driver and AV and finally, a scenario resorting to a 100% 

AV fleet. 

The results of the simulation were analyzed considering the impact on traffic congestion and 

emission of pollutant gases. The study of these parameters allowed to demonstrate that there is a positive 

tendency to mobility and a significant reduction in the emission of polluting gases. As for infrastructure, the 

conclusion is that there is a high level of difficulty at the current moment to perform radical changes in an 

urban setting, especially in a scenario where human drivers and AV coexist. 
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1. Introdução  

1.1 Enquadramento e motivação 

 

Os veículos de condução autónoma, designados genericamente na linguagem anglo saxónica por 

autonomous vehicles (AV), surgiram pela primeira vez no imaginário da sociedade moderna no início da 

segunda metade do século XX. Apesar da primeira mostra de um AV ter sido na Feira de Nova Iorque em 

1939, foi a ficção científica e a cultura Pop do Pós-Guerra e inicio da Guerra Fria, que lançaram as 

sementes de um futuro tecnológico, ligado a máquinas que agem e decidem sozinhas, bem como a 

presença de robôs auxiliares no dia a dia dos humanos.  

O automóvel, que revolucionou o transporte coletivo e individual no mesmo século, não escapou a 

estas projeções. Porém, foram necessários cerca de 50 anos para se vislumbrar de forma prática e 

pragmática, um primeiro rascunho deste tipo de veículo, auxiliado pela projeção exponencial dada pelas 

novas tecnologias.  

As primeiras versões, que hoje surgem diariamente e caminham a passos largos para a sua 

introdução no mercado, mostram o enorme potencial revolucionário que estas novas tecnologias 

representam para o transporte. Se implementadas, mesmo parcialmente, podem apresentar novos 

paradigmas, novas questões éticas, sociais, legais que até agora nunca se tinham colocado, o que revela 

o seu enorme poder disruptivo. 

Por estes motivos, todos os estudos de investigação que sejam desenvolvidos no sentido de 

planearem, projetarem e prepararem a sociedade, desde os consumidores aos agentes de decisão, para 

os desafios e mais valias da introdução dos AV serão da maior utilidade.  Mais relevante será ainda associar 

esses estudos a casos práticos e a problemas correntes e atuais. 

Assim, a presente dissertação pretende dar um contributo para a melhor compreensão da utilização 

de AV, suas vantagens e desvantagens, e nomeadamente estudar a adaptação da infraestrutura rodoviária 

necessária à sua utilização. 

 
 

1.2 Objetivos e metodologia 

 

Os objetivos principais da dissertação são: 

1. Descrição geral e definição dos AV. 

2. Compreensão das principais características dos AV em relação aos desafios da sua 

implementação ao nível tecnológico, económico, ambiental, jurídico-legal, sociológico e 

comportamental. 

3. Análise das potencialidades dos AV na mobilidade e sustentabilidade ambiental. 
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4. Estudo da relação da infraestrutura rodoviária com a sua utilização por AV. 

 

O desenvolvimento do trabalho para atender aos dois primeiros objetivos foi suportado numa 

revisão da bibliografia. 

Para análise das potencialidades dos AV em termos da mobilidade e sustentabilidade ambiental, 

procedeu-se à modelação de um caso de estudo através do software PTV VISUM. Escolheu-se a zona 1 

da Zona de Emissões Reduzidas (ZER) da cidade de Lisboa, que inclui a Baixa Pombalina, para analisar 

os impactos dos AV nessa zona ao nível de tráfego e de emissões de gases poluentes. 

A análise do caso de estudo permitiu ainda uma reflexão sobre a adaptação na infraestrutura 

rodoviária que pode ser necessária à integração de AV, isto é, a necessidade de compreender quais as 

vantagens da alteração da infraestrutura (configuração geométrica, nível de procura, usos de solo, 

ambiente), bem como as necessidades da infraestrutura existente relativamente ao novo paradigma da 

utilização pelos AV (sistemas de navegação e conetividade, entre veículos e infraestrutura V2I e I2V, entre 

veículos V2V, e entre veículos e outros aparelhos digitais, V2X). 

 

 

1.3 Estrutura 

 

A dissertação está estruturada em 6 capítulos e 3 anexos. 

O capítulo 1 apresenta o enquadramento, a motivação, os objetivos e a metodologia, para além da 

descrição da estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica referente aos veículos autónomos, de forma 

genérica. O seu modo de funcionamento, bem como os desafios e benefícios decorrentes desta tecnologia 

são algumas das questões que se procuram responder. 

No capítulo 3 procede-se à revisão bibliográfica relativa à relação da infraestrutura com os AV. 

Perceber o contexto atual de desenvolvimento da tecnologia e o grau de flexibilidade da atual infraestrutura 

para a inclusão do AV enquanto novo paradigma de transporte. 

No capítulo 4 é apresentada a modelação do caso de estudo através do software PTV VISUM, 

descrevendo-se os procedimentos de atuação, premissas e parâmetros, e os vários cenários simulados 

numa forma de walktrough da modelação. 

No capítulo 5, com base nos resultados da modelação, estabelece-se uma análise do impacto do 

uso de AV na cidade de Lisboa, tanto ao nível de variáveis como volume de tráfego, tempo e velocidade 

de marcha dos veículos, como ainda ao nível ambiental. Procede-se também a um comentário relativo à 

adequação da infraestrutura da zona de estudo para esta nova realidade.  

No capítulo 6 estabelecem-se os comentários e conclusões finais, complementado com uma 

perspetiva de futuros trabalhos.  
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Nos anexos encontram-se os resultados parciais e comparativos da modelação dos vários 

cenários, bem como os Procedure Sequence utilizados de forma a determinar esses mesmos resultados 

dos vários cenários analisados. 
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2. Os veículos de condução autónoma  

2.1 Contextualização 

 

Só é possivel encontrar um paralelo disruptivo semelhante aos AV se se recuar ao início do século 

XX, com a introdução dos primeiros automóveis de forma massificada, que vieram substituir o transporte 

de tração animal. Um dos primeiros veículos, o Oldsmobile Curved Dash foi apresentado em 1901, e 

representou a alteração de um paradigma milenar de mobilidade (Figura 2.1 a). O veículo da Google, o 

Waymo, poderá realizar igual caminho agora no século XXI (Figura 2.1 b).   

 

(a)       (b) 

 

A indústria automóvel representou uma parte significativa do crescimento económico e criou 

emprego para as sociedades industriais, tendo sido um elemento fundamental para a transição da 

sociedade de consumo. Prova disso foi a introdução no mercado do mítico Ford-T através dos mais 

modernos métodos de produção em grande escala da época. 

Num paralelismo interessante com o passado, pode ser curioso contrapor os problemas existentes 

nos meios urbanos nos finais do século XIX, ao nível de higiene e saúde pública provocados pelos 

transportes movidos a tração animal. O automóvel veio superar esse desafio. Hoje em dia, a sociedade é 

novamente confrontada com problemas de saúde pública devido exatamente aos transportes, pela emissão 

de elevados níveis de gases poluentes. No presente capítulo, pretende-se fazer uma introdução aos AV 

seguindo uma orientação sustentada nas seguintes interrogações: poderão estes veículos contribuir para 

uma solução e resolver o problema ambiental? 

Ao nível da segurança, pode ser resolvida a problemática dos acidentes rodoviários? Quais os 

benefícios e potencialidades desta nova forma de mobilidade? Que questões (tecnológicas, sociais, 

Figura 2.1: Evolução automóvel: Oldsmobile Curved Dash (a) e Waymo (b) (Wikipédia, 2018) 
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económicas) ainda estão por resolver até à sua implementação final? Estará a sociedade preparada para 

a sua chegada em massa?  

 

 

2.2 Características e modo de funcionamento 

 

Entende-se por AV o veículo conduzido sem a intervenção humana, de forma independente. É 

importante não confundir com veículo conetado, pois este é um veículo equipado com sistemas de 

comunicação entre veículos e com a infraestrutura. Porém, torna-se óbvio que um AV necessita de ser 

conetado para atingir o seu máximo potencial, ao nível de software e hardware. São vários os produtores 

destas inovações, tais como a Apple, Google ou Tesla. 

A SAE, International Society of Automotive Engineers, estabeleceu 5 graus de automação de forma 

a classificar e distinguir os veículos. A SAE declara e identifica os aspetos da condução atribuídos à 

máquina e ao condutor em cada etapa da classificação, como se descreve no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1: Classificação dos graus de autonomia dos AV (SAE, 2013) 

Nível Conceito Definição 
Manobras, 

Aceleração, 
Desaceleração 

Monitorização do 
ambiente de condução 

Condução 
Dinâmica 

O condutor monitoriza o ambiente envolvente 

Condutor  Condutor Condutor 
0 

Sem 
autonomia 

Todos os aspetos da condução são 
relegados para o condutor 

1 
Assistência à 

condução 

O condutor é auxiliado com alguns 
alertas relativos ao ambiente 

circundante, sendo assistido em 
algumas manobras 

Condutor e 
Sistema 

Condutor  Condutor  

2 
Autonomia 

parcial 

O condutor é auxiliado com alguns 
alertas relativos ao ambiente 

circundante, sendo executado pelo 
sistema algumas manobras 

Sistema Condutor  Condutor  

O sistema de condução autónoma monitoriza o ambiente 
envolvente 

Sistema Sistema Condutor  

3 
Autonomia 

condicionada 

Apesar do sistema comandar várias 
operações e manobras, é relegado 
para o condutor a intervenção em 

última instância 

4 
Alta 

autonomia 

O sistema comanda várias operações 
e manobras da condução, mesmo 
com a ausência de intervenção do 

condutor em última instância 

Sistema Sistema Sistema 

5 
Autonomia 

total 

O sistema comanda todos os aspetos 
relativos à condução do veículo, 
relegando para o sistema toda e 

qualquer intervenção que poderia ser 
dada a um condutor 

Sistema Sistema Sistema 
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Atualmente existem veículos com nível de autonomia 2, estando-se a caminhar a passos largos 

para o nível 3. Devido à rápida evolução, todas as informações relativas ao funcionamento dos AV correm 

o risco de estar altamente datadas e condenadas à rápida desatualização. Com efeito, a tecnologia dos 

AV funciona recorrendo a conjuntos de sensores, radares, câmaras, e GPS, que têm sido desenvolvidos 

progressivamente. Todas estas capacidades fornecem informações sobre o meio circundante ao veículo, 

permitindo ao processador formular decisões relativas, por exemplo, com o itinerário, movimentos de 

aceleração e travagem, e executá-las num tempo superior ao da ação do condutor (tendo por isso 

vantagem em detrimento de um condutor em situações limite).  

O cérebro do veículo é o ECU (Electronic Control Unit), onde se processa a informação. As 

câmaras geram imagens, podendo ser em 3D ou não, que detetam peões, estruturas e objetos. O sensor 

de Ultrassom permite o já conhecido estacionamento assistido, que facilita a respetiva manobra, através 

da emissão de uma frequência que permite medir a distância entre o veículo e obstáculos. Adicionalmente, 

o radar permite também o cálculo de distâncias, desta vez até a uma maior extensão, pela emissão de uma 

frequência de rádio. Realiza ainda o cálculo de velocidades de objetos e veículos que se encontrem na via, 

permitindo o seu processamento no ECU. Existe também o LIDAR, elemento fundamental que atua de 

forma semelhante ao radar, ao funcionar recorrendo por alternativa, a uma onda eletromagnética de luz, 

ou descrita de forma mais comum, por feixe de laser. Proporciona também a diferenciação dos elementos 

circundantes ao veículo, permitindo à semelhança de uma câmara, recriar o cenário envolvente em 3D. Na 

Figura 2.2 apresentam-se os mecanismos de deteção pertencentes a um AV, desde os radares ao 

ultrassom, do LIDAR às câmaras. 

Figura 2.2: Sensores de um AV (Adaptado ITF, 2015) 

 

Como será posteriormente analisado, algo que se pensa que irá marcar indubitavelmente a 

velocidade de implementação da tecnologia é a forma como será abordada a questão legal e política. Por 
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um lado, existe a abordagem “Everything somewhere”, caracterizada pela criação de canais dedicados aos 

veículos autónomos, separados dos veículos com condutor humano. Por outro lado, tem-se a visão 

“Something everywhere”, que defende o tráfego misto dos AV com os veículos tradicionais. Ambas as 

visões encontram benefícios e alguns obstáculos, mas a primeira poderá traduzir-se em vias BUS (meios 

urbanos) ou em vias próprias para AV (autoestradas), facilitando o platooning (que é o agrupamento de 

veículos em pelotões), mas podendo, contudo, representar a duplicação de infraestruturas e custos. Mas 

ao mesmo tempo impede maior grau de liberdade aos veículos e situações de conflito com os restantes 

veículos. No entanto, torna-se claro que a convivência irá inevitavelmente acontecer mais tarde ou mais 

cedo, como referido na segunda abordagem.  

Consequentemente, a própria tecnologia estará condicionada aos elementos exteriores aos 

fabricantes (decisores, consumidores) e irá acompanhar o ritmo que também estes estabelecerem. Muitas 

empresas, como por exemplo a TESLA, têm efetuado a chamada “fuga para a frente” criando a 

possibilidade da utilização de Autopilot, mesmo não havendo ainda qualquer enquadramento legal/politico. 

Essa mesma tecnologia muito possivelmente irá necessitar de ser revista para cumprir novas normas de 

segurança, o que atrasará futuros avanços ou tecnologias dos AV. Poderá até num cenário mais dramático 

resultar numa retirada dos produtos do mercado.  

Uma vez mais é importante referir que não é só na tecnologia que se pensa estar a evolução dos 

AV, ou seja, não é este o único ponto que irá condicionar o seu desenvolvimento e implementação. Outros 

aspetos são igualmente muito importantes, nomeadamente os económicos, legais, políticos e sociais. 

 

 

2.3 Impactos 

2.3.1 Económico 

 

A nível económico, é importante observar logo em primeira instância que, tratando-se de uma 

tecnologia emergente, é ainda bastante dispendiosa para o comum cidadão. Comparando por exemplo o 

modelo mais recente da TESLA, o model 3 que é referido como tendo o hardware para permitir a futura 

condução automática, este tem um custo a partir de 47 000 euros, enquanto que o modelo mais vendido 

em Portugal em 2017, o Renault Clio, tem o preço definido a partir de 16 000 euros (custos de 2018). Para 

a economia em Portugal, o poder de implementação deste tipo de tecnologia passa pela redução do preço 

base deste tipo de veículos. Este é um cenário difícil, dada a diversidade de tecnologia que é exigida ao 

AV, de modo a garantir sistemas redundantes que nunca ponham em causa a segurança do veículo e dos 

seus ocupantes. 

Desta forma é expetável que a tecnologia demore o seu tempo até ser implementada em massa. 

Em comparação com outras inovações do ramo automóvel, tais como Air Bags, Sistema GPS ou Mudanças 

Automáticas, constata-se que o estágio de desenvolvimento foi de 25, 15 e 50 anos respetivamente, não 



9 

 

estando em alguns dos casos, implementado a 100% no mercado e permanecendo com preços ainda 

significantes. Adicionalmente, associando ainda à durabilidade média de um veículo, é possível declarar 

que os ciclos de vida destes produtos rondam mais de uma década, o que dificulta uma vez mais, uma 

forte penetração do produto no mercado de forma rápida. 

Como referido em alguns estudos, nomeadamente pelo Victoria Transport Policy Institute (Litman, 

2016), com base nos padrões de desenvolvimento e implementação de outras tecnologias automóveis, foi 

criado um gráfico com as expetativas relativamente aos AV, traçando uma série de cenários, onde se pode 

observar, que apenas em 2040 as vendas sejam de 50%, esperando uma saturação total em 2060, como 

demonstrado na Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Previsões para a penetração em mercado dos AV (Adaptado Litman, 2016) 

 

 

2.3.2 Jurídico e legal 
 

O conceito dos AV acarreta uma grande preocupação relativamente a uma das mais básicas 

convenções rodoviárias: a Convenção de Viena, um tratado internacional elaborado em 1968 pelas Nações 

Unidas que refere que “Every driver shall at all times be able to control his vehicle,”. Ao se falar de um AV 

de nível 5, tal poderá não acontecer. 

Em termos jurídico-legais, há que salientar o risco de um paradoxo legislativo. Se a legislação se 

der de forma tardia, poderá ser criado um vazio legal para o consumo de um produto pronto a ser utilizado, 

ou até já adquirido pelo mercado. Em Portugal um exemplo dessa situação é a demora em legislar os novos 

serviços de transporte como a UBER, mesmo existindo já inúmeros consumidores/funcionários deste 

serviço. Por sua vez, se a regulação se der precocemente, poderá surgir o risco de condicionar, limitar ou 

mesmo retardar a própria tecnologia. É preciso por isso uma enorme proximidade entre os stakeholders, 

tanto a nível nacional como internacional (caso da UE), para encontrar um caminho que beneficie em última 

instância o cidadão com um produto novo, mas controlado e regulado. 

Há que notar ainda que existem dúvidas sobre o quão padronizado serão os sistemas, tanto para 

o veículo como para a infraestrutura. Uma vez mais, caberá ao poder político imprimir 
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exigências/responsabilidades aos fabricantes de forma a que as fronteiras nacionais não se tornem 

impeditivas da circulação dos AV. Para o mercado europeu, seria um retrocesso negativo se os AV 

estivessem limitados ao país de origem/venda.  

A própria Comissão Europeia deu passos neste sentido, com a plataforma Cooperative Inteligent 

Transport Systems (C-ITS) e o projeto C-Roads, na harmonização de processos e sistemas. 

Uma vez mais, a premente questão do “Everything somewhere” versus “Something everywhere”, 

ganha novo enfoque, porque a taxa de penetração dos veículos irá ser variável ao nível mundial, bem como 

a capacidade de atualização da frota automóvel nacional. Num primeiro vislumbre, torna-se claro que o 

primeiro caso garante maior flexibilidade e controlo dos níveis de liberdade, como já referido. Mas para a 

segunda situação, mesmo que não exista uma fatia considerável de veículos com total autonomia (nível 

5), poderá haver outros com menor nível (3 ou 4) mas com capacidade de conetividade e diálogo com 

estes veículos, permitindo otimizar gradualmente a sua operação. No entanto, se existir uma minoria destes 

veículos modernos em plena convivência com veículos sem qualquer tipo de interatividade, poderá surgir 

o risco de conflitos se o comportamento disruptivo de um condutor humano continuar sem a possibilidade 

de ser modelado, e portanto, detetado em tempo útil pelos AV. Questões como por exemplo, se devem ou 

não ser separados os AV dos restantes veículos, a harmonização de sistemas, quem fará o mapeamento 

da rede rodoviária nacional/internacional, ou os graus mínimos de automação são problemas a resolver ao 

nível político.  

Ainda dentro deste ponto legal, encontra-se a questão da segurança. A nível direto, existem 

enormes preocupações com a cibersegurança dos veículos e com a privacidade na big data dos 

utilizadores, uma vez que a sua capacidade de deslocamento depende de uma rede que permita ao veículo, 

por um lado identificar o ambiente em redor, como por outro, comunicar e reagir ao mesmo. Existe, portanto, 

o perigo de hacking dos sistemas, criando eventuais situações de incidentes como ataques terroristas por 

instalação de um veículo caótico no tráfego ou pela inibição dos sistemas de controlo de outros veículos. 

Mesmo a capacidade de processamento dos veículos e da infraestrutura, poderá provocar ainda algumas 

dúvidas perante um adensar do volume de tráfego. Qualquer delay na transmissão de informação poderá 

acarretar um risco grave.   

Recentemente, em “Automated and Autonomous Driving”: Regulation under uncertainty”, 

(OECD/ITF, 2015) lançou-se um alerta sobre a necessidade de legislar para a questão da proteção dos 

dados no sector dos transportes, apresentando duas visões distintas: “Notificação prévia e consentimento 

para coleta de dados, ou permitir a coleta de dados sem o consentimento do utilizador ao mesmo tempo 

que são especificados potenciais usos”. 

Por outro lado, da mesma forma que existem mecanismos de controlo de acesso tais como o 

código pin, reconhecimento fácil ou de impressões digitais em vários dispositivos tecnológicos já existentes 

(telemóveis), o mesmo poderá ser aplicado aos veículos, limitando o seu condutor/utilizador a uma gama 

de pessoas aprovadas previamente pelo respetivo proprietário (por exemplo os membros do seu agregado 

familiar). Além do mais, os seus mecanismos de geolocalização e comunicação, fazem com que os veículos 

modernos sejam mais difíceis de roubar, ao permanecer incógnitos durante menos tempo perante as 
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autoridades. Provavelmente, tal como no passado, o crime acompanhará igualmente com avanços 

tecnológicos para fazer face a estas novas barreiras, aparentemente intransponíveis.  

Paralelamente, esta conetividade e desenvolvimento poderá possibilitar um contacto direto com os 

serviços de emergência em casos de acidente, ou enviar alertas ao condutor em caso de fadiga ou outra 

condição médica, o que será extremamente útil. 

De forma indireta, existe a questão da indústria das companhias de seguros, que relaciona ainda 

questões éticas e morais. Se no passado, poderia ser facilmente imputada a responsabilidade dos 

envolvidos num acidente com base numa análise forense, coloca-se atualmente a questão sobre a forma 

como se vai proceder à avaliação no futuro, num acidente entre dois AV, ou entre um veículo autónomo e 

outro não autónomo. Se foi o veículo que decidiu, importante questão recai sobre a responsabilidade ou 

não do seu proprietário ou fabricante do veículo.  Outras questões se colocam em relação à condução do 

processo de decisão, ao nível das prioridades para o salvamento dos envolvidos, ou em relação aos 

privilégios do proprietário do veículo ou de grupos sociais, etários ou géneros. Num estudo intitulado de 

“Responsibility for Crashes of Autonomous Vehicles: An Ethical Analysis”, (Hevelke e Nida-Rumelin, 2014), 

considera-se que é possível encontrar respostas a algumas destas questões.  

A Máquina Moral do MIT, um estudo baseado num inquérito que recorre a casos extremo de 

colisão, é um caso bastante interessante da necessidade de estabelecer regimes comportamentais, ou de 

encontrar resposta para um elaborado processo iterativo de decisão em caso de acidente. Na Figura 2.4, 

apresenta-se de forma exemplificativa um dilema gerado por este estudo, colocando a questão se em 

situação de iminente colisão, deve o veículo poupar os peões (mulheres grávidas, que estão na passadeira) 

e embater o veículo contra a barreira condenando os ocupantes, ou se deve salvar todos os ocupantes da 

viatura, vitimando os peões (mesmo estando estes no local próprio de passagem). 

 

  

Figura 2.4: Exemplo de dilema da Moral Machine (MIT, 2018) 
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2.3.3 Social e comportamental 
 

Considera-se que será difícil, a nível cultural, a implementação generalizada de um conceito de 

carsharing ou carpooling, que tem tido muito pouca penetração no mercado até à atualidade, existindo 

duas empresas apenas em Lisboa. Existe um certo individualismo que premeia até ao nível do status, o 

uso de um veículo próprio, sendo o modo preferido dos utilizadores como referido num estudo do Instituto 

Nacional de Estatística (INE, 2018). Esta estatística é reforçada, pela subida registada no volume de tráfego 

em Lisboa, indicado no relatório ZER (Ferreira et al., 2017), logo nos anos seguintes ao ponto mais alto da 

crise económica.  

Contudo, as novas gerações começam a encarar a mobilidade de forma diferente, apesar de existir 

ainda uma relutância generalizada na partilha de um veículo como descrito em “Shared mobility: Inovation 

for liveable cities” (OECD/ITF, 2016). 

É expetável que exista sempre um veículo automóvel (autónomo ou não) por agregado familiar, 

restando a dúvida se este veículo será capaz de funcionar como “autocarro” dessa mesma família, 

realizando pela manhã as paragens pela escola das crianças e pelo trabalho dos adultos, estacionando 

depois de forma independente, e que ao fim do dia realiza o percurso inverso. É notório que este estágio 

quase último de desenvolvimento requere um elevado nível de autonomia (nível 4 ou 5). Não obstante, 

poderá ser incompatível num tráfego misto, em que seja necessário a presença de um condutor para 

situações limite, apesar do grau de autonomia do veículo. Uma vez mais, dependerá da abordagem dada 

pelos governos e pelo enquadramento legal, mas torna-se claro uma vez mais, que os hábitos de consumo 

dos portugueses, existindo 1 ou 2 veículos por agregado, permanecerão semelhantes aos atuais. Mas 

atenção, tudo isto assumindo uma aceitação generalizada do produto.  

Além da questão económica já referida, coloca-se a questão da confiança dos consumidores no 

produto. A verdade é que foram poucos os que interagiram diretamente com os veículos autónomos. 

Num estudo da ITF, “Human Factors, User Requirements, and User Acceptance of Ride-Sharing 

in Automated Vehicles”, (Merat et al., 2017), onde se lê que “de forma geral, os resultados demonstram 

uma attitude cautelosa por parte dos inquiridos, com preocupações ao nivel da segurança, reservas sobre 

se estariam dispostos a pagar mais por serviços extra e questões relativas à legalidade e fiabilidade dos 

AV”. Ainda sobre esta questão, num estudo recente com o nome de “Public opinion on automated driving”, 

(Kyriakidis et al., 2015), é referido que 22% dos inquiridos declararam que não estavam interessados em 

pagar por um veículo autónomo e apenas 33% referiram que a utilização recorrente de um AV seria 

agradável. 

Além do mais, é também referido nos estudos anteriormente referidos que com o aumento da 

idade, a intenção de utilização de um AV é reduzida, confirmando o sentimento conservador. Isto porque 

existe desconfiança por parte do consumidor para um produto que no limite (nível 5 de autonomia) não 

controlará, algo que lhes é natural. Se for criado um clima de confiança por parte dos produtores, e se os 

benefícios deste tipo de transporte forem divulgados, é natural que exista uma maior aceitação do público 

perante esta tecnologia.  
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Paralelamente, e de forma paradoxal, têm vindo a público uma série de notícias sobre acidentes 

envolvendo veículos da TESLA, estando estes em pleno uso do Autopilot no momento dos desastres. 

Apesar da empresa reforçar que é necessária a presença e atenção do condutor a qualquer momento, têm 

sido muitos os proprietários que relegam totalmente para o veículo a ação da condução. Toda esta atenção 

mediática poderá ter o efeito perverso de tornar ainda mais conservadores os consumidores, quando a 

tecnologia ainda se encontra em desenvolvimento.  

Existem ainda outras questões interessantes a nível social e relativa à necessidade da existência 

de ensino de condução. É provável que essa situação só se coloque quando os veículos não tiverem um 

condutor, e que tal seja num cenário de aceitação massificada senão universal. Mas são vários os estudos 

que indicam o gosto pela condução por parte dos utilizadores, podendo retardar ainda mais a mudança 

total de paradigma (Merat et al., 2017; Cohen e Cavoli, 2017; Johson, 2017). 

Não podemos esquecer a interação com os outros utilizadores da via, os peões e os ciclistas. Uma 

saudável ligação entre estes e os veículos continuará a ser essencial para uma via segura.  A linguagem 

utilizada por estes é implícita e explícita, usando a comunicação visual ou a perceção de espaço e 

velocidade de deslocamento dos intervenientes (Merat et al., 2017).  

Num cenário em que apenas um dos atores é humano, num diálogo humano-máquina, cria-se um 

desafio. Várias patentes foram já desenvolvidas, sendo talvez a mais promissora e pragmática, a de tornar 

o vidro frontal um painel capaz de transmitir mensagens visuais, tanto para o peão como para o ocupante 

do veículo. De relevar também a ideia da Mercedes de projetar em holograma o desenho de uma 

passadeira. Torna-se claro, que será necessário criar uma nova forma de linguagem e comunicação para 

ultrapassar com a maior segurança este desafio, sendo fundamental, um standard para este sistema o 

mais global e universal possível. Salienta-se uma vez mais que esta tecnologia tem o potencial de garantir 

uma maior segurança para todos os envolvidos, em especial os mais frágeis neste tipo de encontros.  

 

 

2.4 Benefícios e desafios 

 

Apesar das dúvidas existentes, julga-se que será expetável com os AV (e é essa uma das maiores 

bandeiras desta tecnologia) ter uma maior segurança no tráfego e um menor congestionamento nos meios 

urbanos, tornando-o mais previsível e menos caótico.  

Hoje em dia, o organismo rodoviário surge enquanto total entropia, com cada célula a funcionar de 

forma autónoma do sistema, apenas delimitada pela atual infraestrutura. Os AV, com as suas capacidades 

de comunicação e interligação, permitem uma centralização da decisão e do funcionamento da rede 

rodoviária a uma escala muito mais eficiente e eficaz, permitindo uma coordenação entre os vários 

elementos como até agora nunca se viu.  
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Segundo um estudo (Morgan Stainley, 2013), poderá representar para os EUA uma poupança de 

1,3 triliões de euros, em prevenção de acidentes, melhoria da produtividade, poupança de combustível e 

descongestionamento.  

Assim, apesar do carácter incerto e especulativo que rodeia o assunto, sintetiza-se de seguida 

algumas das vantagens da tecnologia, como visto em “Autonomous Vehicle Implementation Predictions: 

Implications for Transport Planning”, (Litman, 2016): 

• A previsão mais imediata será uma redução do stress por parte dos condutores, permitindo até que 

os utilizadores efetuem outras tarefas relacionadas com a sua profissão, ou até mesmo a 

possibilidade de descansar durante a duração da viagem.  

• Com o incremento na eficiência da locomoção, e com a alteração do dogma energético, é expetável 

uma redução nos custos de manutenção do veículo, promovendo também uma melhoria ao nível 

ambiental com menor emissão de gases poluentes. 

• Permitindo a redução de acidentes, congestionamento e recorrendo ao platooning, é previsível um 

incremento na atividade económica com a melhoria do transporte rodoviário e da mobilidade. 

• Com a autonomia do veículo, é dada uma enorme oportunidade aos utilizadores anteriormente 

excluídos da condução, tais como idosos ou portadores de deficiências. 

• Estando o erro humano associado a 90% dos acidentes rodoviários (Fagnant e Kockelman, 2015), 

excluindo o condutor da equação, é credível que se assuma uma maior segurança na via, com a 

ocorrência de menos acidentes. 

• A problemática do estacionamento também poderá vir a ser reduzida, com mais movimentos de 

kiss&go, ou park&go, libertando o utilizador desta mesma procura e de finalizar a tarefa, funcionado 

o veículo como o seu próprio Valet. 

• Incremento do Carsharing, reduzindo a frota automóvel e a posse individual deste tipo de bem por 

parte de cada cidadão. 

• Melhoria na capacidade da rede rodoviária e nos custos de construção, com uma redução das 

dimensões das vias.  

 

Todos estes benefícios caminham para objetivos fundamentais da sociedade, tais como a 

descarbonização ou a economia inclusiva e circular.  

Em termos de desafios pode-se salientar: 

• Estes veículos a curto e médio prazo, representam um investimento elevado para o consumidor, 

podendo incrementar também os custos de manutenção, serviços e até ao nível de investimentos 

públicos para nova infraestrutura.  

• A preocupação ao nível de segurança e risco é ainda condicionante, em especial, ao nível 

cibernético. De notar também o potencial para o aumento de comportamentos de risco por parte 

dos utilizadores, dependendo totalmente do comportamento do veículo ou evitando medidas 

básicas de segurança (cinto de segurança).   
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• Com a facilidade ao nível de mobilidade proporcionada por estes veículos, poderá ocorrer o efeito 

perverso de se aumentar o volume de tráfego, realizando percursos que outrora se fariam ou com 

outros meios de transporte ou simplesmente a pé. Será expetável também o aumento das áreas 

metropolitanas, pela conveniência na mobilidade. Mais, associado a uma redução de velocidade 

para conciliar com a segurança em meio urbano, poderá também aumentar o tempo de viagem.  

• Será expetável impactos negativos ao nível do emprego, associado ao transporte individual, 

coletivo e de mercadorias. Com a diminuição de acidentes, toda a indústria associada a reparações 

e manutenção automóvel, poderá também sofrer uma queda de atividade comercial.  

 

Alguns autores são ainda prudentes em ditar os benefícios dos AV. Em “Towards connected 

autonomous driving: review of use-cases” (Montanaro et al., 2017), reporta-se que o seu contributo estará 

condicionado por “fatores como a taxa de implementação de veículos conetados e pelo aumento da gama 

de informações dadas nos sistemas de controlo do veículo”. Ou a importância de repensar o urbanismo, 

sob pena de se condenarem os benefícios dos veículos autónomos nas cidades (Duarte e Ratti, 2018). 

Outros autores advogam que basta existir conetividade e cooperação, para que a autonomia seja 

secundária, como em “Traffic capacity implications of automated vehicles mixed with regular vehicles” (Olia 

et al., 2016). 

 Todas estas previsões só poderão ser confirmadas, recorrendo ou à utilização no terreno de AV, 

e/ou com base em resultados dados por modelação. 

 

 

2.5 Caso de estudo da cidade de Boston (EUA) 

 

Um dos estudos considerados relevantes para o desenvolvimento desta dissertação, foi realizado 

para a cidade de Boston, EUA, pela Boston Consulting Group e pelo Fórum Económico Mundial. O seu 

resultado é apresentado no relatório “Making Autonomous Vehicles a Reality: Lessons from Boston and 

Beyond”, (Lang et al., 2017). Numa parceria entre estas duas entidades de forma a realizar um teste piloto 

com AV, elevaram a fasquia colocando esta cidade no caminho para uma mobilidade inovadora e 

sustentável. Esta iniciativa passou por uma abrangente modelação do sistema, bem como por simulações 

no terreno.   

Tal como se encontra na descrição do processo, “o programa de Boston começou em janeiro de 

2016, com o produtor de software AV de Cambridge NuTonomy a conduzir testes nas estradas públicas 

com os veículos autónomos na Raymond L. Flynn Marine Park, no Seaport District. Após os veículos terem 

percorrido mais de 200 milhas ao longo de várias alturas do dia e em diferentes condições meteorologicas, 

o programa expandiu em junho para incluir testes com as empresas Optimus Ride e Delphi Automotive.” 

Esta cidade foi escolhida por vários motivos: a existência de um cluster tecnológico, a forte 

economia, sistema de transportes complexo, condições meteorológicas desafiantes pela presença por 

exemplo de neve ao longo de vários meses no ano, ou o ambicioso plano implementado pela autarquia ao 
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nível de mobilidade, Imagine Boston 2030. Como tal, o teste com o uso de AV foi apenas mais uma 

extensão dessa mesma iniciativa municipal. Na Figura 2.5 encontra-se a zona de Boston que foi modelada 

e utilizada para os testes com AV. 

 

(a)       (b) 

Figura 2.5: Zona de Boston em estudo (a) e elementos de tráfego (b) (BCG/WEF, 2017) 

 

Deste estudo resultaram 5 conclusões e outros dados estatísticos interessantes. Relativamente às 

ideias finais, destaca-se: 

1 “Necessidade de adaptar o contexto de cada cidade aos benefícios dos AV”. Isto é, dentro de cada 

realidade urbana, ao nível de infraestrutura, clima, etc., é necessário perceber onde os AV poderão 

ser uma mais valia para a mobilidade, não devendo por isso implementar soluções fit for all.  

2 “Os veículos autónomos chegam em várias formas”. Os AV permitem alguma flexibilidade nos modos 

de transporte (táxis, shuttles).  

3 “A propriedade dos recursos não é necessária”. Os municípios não precisam de deter a frota dos AV, 

apenas se obrigam a legislar e permitir a implementação natural dos veículos, criando as condições 

naturais para a renovação da frota, ou para a chegada de outros agentes económicos.   

4 “A existência de uma plataforma de mobilidade poderá ser critica”. A criação de uma plataforma que 

agregue as várias soluções de transporte poderá ajudar na gestão dos fluxos de tráfego. Tal irá 

implicar o elevado investimento e a necessidade de colaboração ao mais alto nível.  

5 “As cidades deverão liderar o processo de inovação na mobilidade”. Os municípios deverão 

desenvolver as estruturas que permitam a realização de mais testes no terreno e ser pioneiros na 

cooperação com a inovação tecnologia do ramo automóvel.  
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Todas estas conclusões reforçam a necessidade de realizar estudos no contexto das várias capitais, 

como por exemplo, o caso de Lisboa. É essencial modelar, conhecer os pontos nevrálgicos e mais frágeis 

da rede viária, bem como visualizar soluções futuras para a chegada desta tecnologia. 

É importante ainda ressalvar os resultados e as tendências que os AV demonstraram em Boston, 

revelando uma clara melhoria ao nível ambiental, de tempo de viagem e mais espaço urbano disponível. 

Apresenta-se no Quadro 2.2, os dois cenários testados. De notar que o Cenário A traduz-se numa mudança 

gradual do uso privado para o partilhado, e de condutor humano para AV. O Cenário B resulta numa 

mudança disruptiva do uso privado com condutor humano para um uso partilhado recorrendo a AV. Traduz-

se os cenários e afetação dos modos de forma mais explicita na Figura 2.6. 

 

 

 
 
 

Quadro 2.2: Resultados da modelação de Boston 

Impactos  Cenário A Cenário B 

Número de Veículos -11% -28% 

Distância percorrida 13% 6% 

Tempo de viagem médio -11% -30% 

Emissões CO2 -42% -66% 

Necessidade de estacionamento -16% -48% 

 

Figura 2.6: Cenários do caso de Boston (BCG/WEF, 2017) 
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O ano de 2020 é considerado por muitos autores um ponto temporal fulcral, em que os produtores 

terão a tecnologia pronta a ser comercializada, com a necessidade imperiosa de regulamentação e 

enquadramento legal. Essa data está próxima e constituirá o momento em que muitas das expetativas 

serão confrontadas com a realidade. Novos estudos serão necessários, novas adaptações, mudanças de 

sistemas e convenções que uniformizem procedimentos e tecnologias.  

Caberá a cada interveniente, académicos, investigadores, produtores, consumidores e políticos, 

cumprir a sua parte de forma responsável e pró-ativa.  

  

Figura 2.7: Resultados da simulação de Boston (BCG/WEF, 2017) 
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3. Relação com a Infraestrutura 

3.1 Importância e função da infraestrutura 

 
Se a tecnologia relacionada com o desenvolvimento dos veículos autónomos ainda se encontra 

em evolução, tal é ainda mais critico no conhecimento atual sobre as implicações da circulação de AV na 

infraestrutura rodoviária, uma vez que o próprio desenvolvimento da tecnologia dos AV não se encontra 

ainda terminado, bem pelo contrário. Pode ainda ser precoce qualquer tipo de especulação objetiva sobre 

o que é necessário para a reformulação na infraestrutura rodoviária, no entanto, é inevitável e legitimo fazer 

uma análise e reflexão sobre este assunto. E esse pensamento de antecipação da infraestrutura tem sido, 

infelizmente, ainda muito secundarizado. 

Como já abordado anteriormente, existem questões legais, sociais, económicas e tecnológicas que 

podem condicionar o progresso e a aplicação dos próprios AV. Porém, ao se falar ao nível exclusivo do 

veículo, é esquecida a necessidade de compreender e antecipar o que será o seu enquadramento a uma 

maior escala, apenas possível com uma infraestrutura modernizada (e adaptada) à circulação dos AV. Se 

tal não acontecer, estar-se-à a não compreender o potencial que esta nova solução apresenta e a não 

cumprir na totalidade os seus objetivos e desígnios iniciais.  

A infraestrutura rodoviária é constituída por todas as componentes que formam a rede rodoviária, 

como estradas, pontes e túneis, até aos elementos que permitem a circulação dos veículos e restantes 

modos de transporte (prestando bons níveis de serviço), desde os pavimentos, sistemas de apoio e 

socorro, sinalização, drenagem, geometria longitudinal e transversal.  

A necessidade de infraestruturas de transporte remonta ao início da civilização, com instrumentos 

mais ou menos rudimentares, para a concretização de atividades essenciais como a prática de comércio, 

mobilização de exércitos, ou migrações das populações, estando intimamente ligada ao desenvolvimento 

e crescimento económico e cultural das nações.  

Apesar desta carência, ao longo dos tempos a infraestrutura foi um elemento rígido, apenas tendo 

um maior desenvolvimento com a introdução dos automóveis, de forma a potenciar a sua utilização com 

maior qualidade. Mas mesmo na atualidade, é uma estrutura que por vezes se encontra desfazada ou 

desajustada ao tráfego, que é suposto auxiliar e assistir. Em casos mais graves de defeito ou anomalia na 

infraestrutura, é um elemento perturbador aos veículos e motivador de acidentes.  

Na análise da relação da infraestrutura com os AV, podem colocar-se várias questões essenciais: 

será que a infraestrutura irá adequar-se aos AV, ou serão os veículos a formatarem-se às condições 

existentes? Quais as reais necessidades dos AV? Será a infraestrutura atual suficiente? Poderá a 

infraestrutura alterar-se em tempo real e acompanhar a conetividade dos veículos autónomos, por exemplo, 

ao nível de sinalização ou na cobrança de portagens consoante o volume de tráfego? Nas secções 

seguintes procura-se com base na revisão da literatura encontrar as melhores respostas a estas questões. 
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3.2 Importância da conetividade 

Uma vez mais é importante referir, que apesar da dificuldade existente em realizar previsões para 

necessidades futuras ao nível da infraestrutura, os veículos autónomos com as suas particularidades, 

proporcionam algumas indicações para o caminho a seguir. Para este caso em concreto, será 

particularmente relevante a distinção entre a infraestrutura em meio urbano e a de via em autoestrada, uma 

vez que também a sua função e hiearquia é distinta. 

Em primeira instância, ao se falar de veículos conetados entre si, é essencial estabelecer 

premissas ao nível do V2V, isto é, comunicação entre veículos, e ainda V2I e I2V como é a comunicação 

entre os veículos e a Infraestrutura (qualquer elemento que estabeleça diálogo com os veículos, quer seja 

para estabelecer prioridades no tráfego, sinalização ou avisos, vindo de qualquer entidade estatal ou 

privada com ligação à rede rodoviária. Sem esquecer a necessidade básica de informação relativa aos 

volumes e fluxos de tráfego). A necessidade de controlo de posições e diálogo entre as entidades é 

essencial para uma condução que se pretenda em segurança. No limite, poderá ser a própria infraestrutura 

a definir (ou impor?) velocidades apropriadas aos veículos de forma a otimizar tráfego. Para o V2V, a 

resposta é logo à partida menos central, uma vez que cada veículo é em si um centro de decisão. O mesmo 

acontecendo numa relação V2X, associando os tão usados smartphones. Em qualquer dos casos, será 

necessário estipular protocolos standard V2X para que a tecnologia resulte.  

Como consequência, no caso do V2I, é importante que exista infraestrutura física e digital que 

acompanhe a via, ao nível de antenas e uma garantia de cobertura de rede de fibra ótica e conexão 4G e 

5G, para assistir os veículos autónomos, bem como um centro de processamento de dados que defina o 

processo de decisão. Em especial este último, irá requerer mecanismos de redundância, de forma a que 

qualquer falha não tenha implicações desastrosas. Torna-se claro que o investimento será elevado.  

Dadas as vantagens das autoestradas (nomeadamente a existência de menos modos em conflito 

e menores graus de liberdade), a implementação experimental destes mecanismos torna-se mais fácil e 

imediata. É, portanto, importante o investimento de 8 milhões de euros realizado por Portugal em estradas 

inteligentes, enquadrado no projeto C-Roads de Bruxelas, através de uma série de testes piloto. Trata-se 

da construção de uma rede de comunicação e centros de gestão de dados ao longo de x quilómetros de 

vias escolhidos para o efeito (Figura 3.1). 

Este é o primeiro passo para compreender esta nova realidade dos veículos autónomos e a sua 

adaptação à realidade portuguesa. Mais importante até, serão as sinergias criadas entre as várias 

entidades, desde concessionários a instituições estatais que irão permitir colmatar falhas que só em 

conjunto poderão ser mais facilmente resolvidas.  

Desse modo, o meio urbano permanece por enquanto afastado da equação. Mas é notório que 

mais tarde ou mais cedo, com a implementação dos veículos autónomos no mercado, será necessário 

adaptar as cidades a esta nova realidade, tendo a vantagem de que muita da infraestrutura digital (por 

exemplo redes wi-fi ou wireless) já se encontra instalada em meios urbanos, ao contrário das autoestradas 

onde será necessário fazer adaptações sobretudo em meio rural e montanhoso. 
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Figura 3.1: Infraestrutura rodoviária física e digital para AV (Infraestruturas de Portugal, 2018) 

 

Mas aqui, uma vez mais, regressamos à velha questão do “Everything somewhere” e “Something 

everywhere”. Para não se repetir excessivamente as expressões, irá referir-se o primeiro como Cenário 1 

e o segundo como Cenário 2. Nestes cenários tem-se como premissa a existência de veículos autónomos 

com total autonomia, libertando o condutor dos pedais e volante.  

Analisando o Cenário 1, este poderá em primeira instância, apresentar-se como o cenário mais 

cauteloso. À semelhança por exemplo das vias BUS em meio urbano, define-se um local onde a autonomia 

é incentivada/permitida.  

Em termos tecnológicos, poderá ser até a solução mais viável, uma vez que os veículos autónomos 

(até ao momento), mostraram dificuldades em partilhar vias com veículos em velocidades superiores ao do 

seu movimento, reconhecer semáforos e até sinais verticais (coloca-se a questão se a sinalização não 

deverá ser simplificada de forma a mais facilmente acomodar os AV). Segundo a Computerworld (Storm, 

2014), os veículos autónomos seriam incapazes de circular em 99% das estradas dos EUA. As condições 

climatéricas seriam também condicionantes, em cenários extremos de chuva ou neve. Este artigo revelou 

também a dificuldade para os AV em discernir pequenos animais e gestos de humanos (policias, forças de 

segurança pública). Apesar de eventualmente serem questões resolvidas a breve prazo, poderão 

influenciar padrões/normas de segurança.  

Assim, nas autoestradas definem-se corredores para platooning. Em meio urbano criam-se faixas, 

bairros, vias da cidade (isoladas das restantes) apenas permitidas aos veículos autónomos. Nos dois 

casos, forma-se além da barreira formal, uma barreira física. Por forma a garantir os atuais volumes de 

tráfego, e acautelando um cenário de longo prazo, parece razoável a necessidade de replicar a 

infraestrutura, ao construir as vias próprias para os veículos autónomos. Mas tal poderá acontecer apenas 
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em vias de auto estrada, obrigando o condutor humano a assumir a condução na saída e na entrada de 

meios urbanos ou de zonas acidentadas. É, por isto, um cenário mais conservador. 

Aceitando o Cenário 2, torna-se claro a existência de um tráfego misto, com condutores humanos 

e não humanos, ou até veículos com variados graus de autonomia, do nível 0 ao 5. A possibilidade de 

conflito é real, uma vez que os humanos possuem comportamentos disruptivos e até os próprios veículos 

possuem diferentes capacidades e graus de resposta (reforçado pelos problemas tecnológicos 

anteriormente referidos). Mais, de forma a garantir o convívio destes tipos completamente distintos de 

condutores, é exigida (novamente) quase uma duplicação da infraestrutura, ou falando de forma mais 

conservadora, um reforço substancial da mesma, de forma a garantir em todo o momento e todo o lugar, a 

garantia de segurança e o aval público ou privado, de que esses veículos autónomos podem circular. No 

fundo, será uma liberalização total da utilização do veículo.  

Uma vez mais, caberá aos poderes governativos optar por uma visão, sendo esta uma questão 

circular: se não existir legislação, serão os consumidores a decidir, podendo criar conflitos rodoviários 

inesperados. Se condicionar excessivamente, poderá provocar o desinteresse dos consumidores e 

fabricantes. Terá que ser uma decisão e um processo executado quase a cada momento, numa corrida 

paralela com o desenvolvimento da tecnologia.  

 

 

3.3 Futuro da infraestrutura 

 

Contudo, pretende-se analisar de que forma serão afetados túneis, pontes, estradas (pavimentos, 

geometrias), comunicações e drenagens, ou seja, os vários elementos da infraestrutura rodoviária.  

Como já foi referido, pela facilidade na modificação do meio, a literatura reconhece que pode ser a 

autoestrada a via privilegiada para implementações iniciais, relegando o meio urbano (mais complexo), 

para segundo plano. Poderá até, no limite, ser o meio urbano o último a ser condicionado às novas 

infraestruturas, já num estágio avançado em que o veículo autónomo represente uma fatia preponderante 

da frota automóvel.  

Outra constatação é a necessidade de um elevado investimento em novas infraestruturas (em 

especial relativas a aspetos de comunicação que suportem conetividade), que garanta elevados níveis de 

fiabilidade e constante manutenção das vias para uma condução segura dos AV com boa visibilidade, 

visual e digital (a necessidade de detetar sinais verticais e horizontais, iluminação, pavimentos adequados, 

contenção de vegetação, etc.). Ao visualizar o platooning como um comboio, não será difícil de prever o 

impacto do mesmo com um eventual descarrilamento, devido à circulação numa estrada sem condições 

de qualidade ou segurança.  

Isto num quadro em que se assiste a pouco reforço das verbas nesta área da manutenção 

rodoviária, quando noutras indústrias como por exemplo a aeronáutica, ao assistir-se a uma modernização 

dos sistemas, surgiu a necessidade de gastos significativos na sua manutenção (Johnson, 2017).  
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No caso particular dos pavimentos, os AV poderão reduzir a necessidade de superfícies com 

características de atrito tão elevados, diminuindo os seus critérios nas normas (Dunford et al., 2014). Uma 

vez que a ação dos AV em condições atmosféricas adversas (chuva e neve) é ainda desconhecida, ou 

remete para alguma hesitação dos fabricantes, também a drenagem deverá ser eficiente.  

Ao nível de portagens, como é o caso português, com o serviço Via Verde e dos pórticos existentes 

nas antigas SCUT, tal poderá não se revelar um problema fundamental ao contrário de outros países, ao 

evitar a paragem total do veículo.  

Se considerarmos que a condução dos AV segue itinerários rígidos, confiando nas diretrizes dadas 

por GPS, é aceitável considerar problemáticas ao nível de rodeiras, pela continuada utilização das mesmas 

posições transversais da faixa (Johnson, 2017), sobretudo no platooning associado ao transporte de 

mercadorias.  

Em termos geométricos, com a eficiência proporcionada pela condução não humana (admite-se 

erros entre 0,3 m e 0,6 m na georreferenciação dos veículos (Cao et al., 2017)) e pela capacidade de 

detetar e reconhecer objetos/veículos mesmo em malhas ortogonais, poderia supor-se uma redução das 

dimensões mínimas das vias. Mas tal poderia implicar a inviabilização da passagem por condutores 

humanos, que necessitam de larguras ou raios de curvatura maiores na utilização do veículo (Johnson, 

2017). 

Finalmente, não se pode esquecer que a via cumpre parâmetros de funcionalidade. Como tal, não 

pode ser alterada a infraestrutura tendo em vista exclusivamente as vantagens dos AV (novamente, o 

exemplo da redução das dimensões das vias), enquanto existirem viaturas de grande dimensão, tais como 

de serviços de lixo, de socorro e bombeiros, e até mesmo, autocarros que também são utilizadores das 

mesmas vias. Tal efeito negativo tem sido constatado em algumas zonas 30, que exigem posteriores (e às 

vezes dispendiosas) remodelações. O mesmo se aplica aos muitas vezes esquecidos operadores de 

transporte de mercadorias, que precisam de locais de cargas e descargas para efetuar rapidamente e da 

melhor forma, o seu trabalho. 

Em conclusão, existem aspetos que irão condicionar a utilização ou não dos AV ao nível de 

infraestrutura. Como sugerido em alguns estudos (Johnson, 2017), certos fatores como a superfície da 

estrada, tipo de estrada, meteorologia, hora do dia, disponibilidade de estrutura de comunicações e 

congestionamento, serão importantes e estão ainda por clarificar.  

Uma vez mais, o poder político será também aqui fundamental na uniformização de processos e 

ainda na promoção de uma estratégia para os AV. Só assim se poderá compreender melhor onde é 

necessário intervir na infraestrutura de forma a permitir uma adequada integração e circulação dos AV. 

https://www.tandfonline.com/author/Cao%2C+Libo
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4. Modelação do caso de estudo  

4.1 Descrição e diagnóstico da situação atual 
 

 A Zona 1 da ZER de Lisboa foi a zona escolhida para a execução da modelação por várias 

razões. Como muitas cidades europeias, Lisboa tem um centro histórico no qual se encontra também um 

importante centro económico e cultural. Combinando esses fatores que exigem elevados niveis de 

mobilidade, existem preocupações neste território referentes ao trânsito e a questões ambientais, tanto por 

parte dos cidadãos como da Câmara Municipal. Como tal, está a ser implementado pela Câmara Municipal 

um plano para reduzir as emissões, diminuindo os volumes de tráfego nesta área, tendo já relatórios com 

resultados dessa intervenção, como em (Ferreira et al., 2017). Com base nas informações desses 

relatórios, surgiu um ponto de partida importante para iniciar este estudo, no que diz respeito a volumes de 

tráfego e emissões de gases. Noutra componente deste estudo, a infraestrutura, é também importante 

notar que esta área é fortemente restritiva, uma vez que grande parte do plano urbanístico desta zona foi 

implementado no século XVIII e XIX. Por todos estes motivos, desde os relatórios com informações sólidas 

sobre a área, a sua importância económica, o tráfego existente e as preocupações ambientais, bem como 

a dificuldade de mudar drasticamente a infraestrutura existente, esta área tornou-se mais interessante para 

estudar o impacto dos AV em termos de mobilidade, em comparação com outras áreas mais recentes e 

modernas de Lisboa. 

A Zona 1 da ZER é constituída pelo eixo Rotunda do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, 

Restauradores, Baixa Pombalina, finalizando no Terreiro do Paço/Praça do Comércio. Tem ainda 

ramificações na direção do Cais do Sodré, e no sentido oposto, para o Campo das Cebolas (Santa 

Apolónia). Esta zona pode ser dividida em duas subzonas principais: uma associada à via radial, a Avenida 

da Liberdade, via caracterizada por faixas largas com o mínimo de 4 vias de circulação (geometria retilínea 

ao longo do trajeto) e ainda passeios largos para os peões; e uma associada às vias distribuidoras e de 

acesso local, da Baixa Pombalina, sendo estas vias de menor largura e fortemente pressionadas por uma 

malha urbana ortogonal, com passeios igualmente estreitos. De notar ainda o caso particular, mas 

importante da Praça do Rossio que possui um pavimento em calçada, sendo que todas as outras vias da 

zona são em pavimento betuminoso. Na Figura 4.1 são apresentadas fotografias que ilustram as principais 

características da zona.  
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(a)       (b) 

(c)       (d) 

 

(e)       (f) 

 

Figura 4.1: Avenida da Liberdade (a, b, c), Praça dos Restauradores (d), Praça do Rossio (e), Rua do Ouro 

(f) 

 

 

Nesta zona encontram-se bastantes serviços públicos, sedes de empresas, bem como uma forte 

atividade de comércio, restauração e ainda habitação de luxo. De realçar também um enorme movimento 

turístico. 
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A cobertura dada pelos transportes públicos faz-se pelas Estações Ferroviárias do Rossio e Cais 

do Sodré, as Estações Fluviais do Terreiro do Paço e Cais do Sodré, bem como pelo Metro (Linha Verde 

e Linha Azul, no total com 7 estações a afetar a zona) e ainda pela Carris (com a passagem de 5 carreiras 

pela Avenida da Liberdade), existindo ainda uma forte presença da frota de Táxis de Lisboa.  

Apesar disso, o meio de transporte predominante continua a ser o automóvel privado. Desse 

tráfego automóvel, apesar da grande maioria pertencer a movimentos do interior da cidade, existe uma 

fração significativa pertencente a moradores dos arredores de Lisboa, caraterizados pelo típico movimento 

pendular.  

Portanto, constata-se na zona a existência de um tráfego muito intenso e frequentemente 

congestionado, não se observando uma hora de ponta bem definida, uma vez que o volume é praticamente 

constante e elevado ao longo do horário de trabalho, entre as 8 h e as 20 h.  

Essa situação, além da óbvia pressão colocada nos moradores e profissionais que circulam na 

área dificultando a sua mobilidade e acessibilidade, provoca ainda comprovados impactos ambientais, com 

uma emissão excessiva de gases poluentes, degradando o ambiente desta área histórica da cidade.   

Nesse sentido, considerou-se fundamental encontrar estratégias que possam contribuir para a 

redução do intenso tráfego automóvel que se observa nesta zona. Uma dessas estratégias está relacionada 

com a utilização de AV na zona, de forma reduzir os volumes de tráfego dos veículos automóveis e, 

consequentemente, contribuir para a resolução do problema ambiental.  

 

 

4.2 Modelação 

4.2.1 Considerações gerais 
 

Como previamente referido, o caso do estudo de Boston foi relevante como sugestão para 

estabelecer algumas premissas, metas e fronteiras para a modelação em Lisboa. Em Boston, pretendeu-

se determinar relações dos AV com: 

• Tempo  

• Volume de tráfego 

• Distância Percorrida 

• Impacto ambiental 

• Espaço urbano 

 

Dessa forma, para a modelação em Lisboa, procurou-se aproximar uma abordagem análoga. 

Numa segunda consideração, sabendo que o assunto dos AV é ainda uma tecnologia emergente, 

é normal que as ferramentas para a sua modelação estejam ainda em adaptação a esta nova realidade.  

Como tal, era fundamental a existência de informação sólida e consistente, como é exemplo o relatório 
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ZER, para iniciar o processo e minimizar futuras dificuldades no estabelecimento de um cenário base. 

Tendo como suporte as informações que constam no relatório ZER (Ferreira et al., 2017), é 

possível conhecer relativamente à zona de estudo: 

• Volumes de tráfego (Tráfegos Médios Diários) 

• Grupos de atividade/perfis de utilizador 

• Composição de frotas 

• Quantidade de emissões poluentes por tipologia de veículo 

• Avaliação da qualidade do ar 

 
Estas informações serão utilizadas ao longo da modelação e referidas nos procedimentos. 

Relativamente ao programa utilizado, o software PTV VISUM, foi a opção escolhida por 

proporcionar uma abordagem macro a esta questão. Tendo em conta as informações e desafios, globais a 

toda a zona, relativas à Zona 1 da ZER, nomeadamente as emissões poluentes e volumes de tráfego, era 

exigido um estudo a toda a dimensão da zona.  

Existem alguns trabalhos realizados sobre veículos autónomos, especialmente ao nível do estudo 

das mudanças de via e da sua influência no congestionamento, mas prendem-se sobretudo ao nível micro 

recorrendo por isso ao PTV VISSIM. O uso do PTV VISUM permite abordar não só um cruzamento, ou 

uma via, mas toda uma área alargada. Também pode possibilitar no futuro, ramificações do trabalho e 

complementaridade, recorrendo à visão micro do PTV VISSIM. Desta forma, considerou-se que com o PTV 

VISUM se podia ter uma visão abrangente deste estudo e menos limitada na sua fase inicial.  

Considerou-se, portanto, que a modelação virtual poderia ser a metodologia a utilizar para 

conhecer tendências e aproximar soluções aos propósitos estabelecidos, de uma forma igualmente válida 

e que permita obter conclusões. Seguidamente, descrevem-se os procedimentos e parâmetros utilizados 

para a construção do modelo do Cenário Base, bem como as opções tomadas para a definição dos 

Cenários Alternativos, importantes para o posterior trabalho comparativo e de análise dos resultados.  

 

 

4.2.2. Contagens de tráfego  
 

No relatório da ZER (Ferreira et al., 2017) não se encontram detalhados os movimentos no interior 

da Zona 1, existindo apenas um valor global (consequência da existência de um número reduzido de 

contadores para o efeito), o que é uma informação fundamental para a avaliação dos volumes de tráfego 

nas várias áreas da Zona 1, nomeadamente na Avenida da Liberdade, nos Restauradores/Rossio e na 

Baixa. Assim, foi realizado um levantamento auxiliar na zona, recorrendo a contagens para melhor definir 

movimentos associados às subzonas em que se considerou adequado dividir a própria Zona 1. No Quadro 

4.1 e Figura 4.2 (sendo utilizado o código do Quadro 4.1 para a localização das contagens), encontra-se o 

resultado desta recolha: 
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 Quadro 4.1: Contagens de tráfego 

Código Local contagem 
Contagens 

(veículos) 

Contagem Final 

(veículos) 

Proporção 

veículos 
“COUNT”  

1 Rua Alexandre Herculano 

(descendente) 
380 380 1,000 8500 

2 Rua Alexandre Herculano 

(ascendente) 
320 320 0,842 7158 

3 Restauradores (descendente) 235 235 0,618 5257 

4  Restauradores (ascendente) 234 234 0,615 5234 

5 Rua da Betesga 177 / 192 185 0,485 4127 

6 Rua do Ouro 202 / 221 212 0,556 4731 

7 Calçada de São Francisco 144 114 0,300 2550 

8 Rua da Prata 151 / 142 147 0,385 3277 

9 Rua de São Julião 155 / 149 152 0,400 3400 

10 Rua dos Fanqueiros (topo) 97 97 0,255 2170 

11 Alfama <- Santa Apolónia 39 39 0,102 872 

12 Alfama -> Santa Apolónia 92 92 0,242 2058 

 

 

Figura 4.2: Localização das contagens 
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Cada contagem teve a duração de 15 minutos. As contagens foram realizadas nos dias 22 de 

março, 2, 4 e 9 de abril de 2018, respetivamente quinta-feira, segunda-feira, quarta-feira e novamente 

segunda-feira, entre as 9h30 e as 10 h da manhã, e entre as 15 h e as 16 h. Estes foram os dias e horas 

que se considerou serem os mais representativos para o objetivo pretendido. Nos locais em que existiram 

duas contagens, a contagem final é a média de ambas as contagens, como por exemplo, na Rua da 

Betesga. 

Na consideração dos volumes nas subzonas, atribuí-se às respetivas ligações (vias) onde foram 

feitas as contagens o atributo “COUNT”, isto é, o número de veículos que circulam nessa ligação, para 

posterior acerto e calibração do modelo.  

Uma vez que grande parte do fluxo de veículos que circula pela zona 1 tem entrada na rotunda do 

Marquês de Pombal, considerou-se como valor base a contagem realizada no local da Avenida da 

Liberdade imediatamente antes do cruzamento com a Rua Alexandre Herculano, no sentido descendente 

e até ao Terreiro do Paço. Desde esse local e sabendo que existe uma aproximação de 2 viagens diárias 

por veículo dadas pelo relatório ZER (Ferreira et al., 2017), descendente e ascendente da Avenida da 

Liberdade, para um movimento médio de 17076 veículos/dia na Avenida da Liberdade (2016), estimou-se 

um valor global de 8500 veículos a realizar o percurso descendente na Avenida da Liberdade a partir da 

Rotunda do Marquês de Pombal.  

Tendo como padrão essa medida (sendo por isso o valor unitário na proporção) e associando esse 

valor à via onde foi realizada a contagem, realizou-se o paralelismo aos restantes volumes, mantendo uma 

proporcionalidade de fluxos no trânsito relativamente ao valor padrão. Associou-se ao atributo COUNT 

esse mesmo fluxo de veículos por ligação onde foi efetuada contagem, sabendo que as restantes vias (com 

atributo COUNT) possuíam sempre um valor inferior ao base de veículos pela dispersão existente na zona. 

Desta forma passava a ser conhecida a distribuição parcial e total de tráfego na Zona 1 da ZER. 

Numa análise critica e sabendo que a Zona 1 não se encontra isolada da restante cidade, tendo 

inúmeras vias de atravessamento, considerou-se em posteriores cálculos um movimento total de 25916 

veículos/dia, sendo este valor atribuído à média de volumes dentro da ZER em 2016. 
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4.2.3. Modelação da rede 
 

A fase seguinte consistiu na modelação da rede rodoviária do cenário base no software PTV 

VISUM. A Figura 4.3 é representativa da zona de estudo. 

 

 

Figura 4.3: Zona de estudo 

 

De forma a implementar a malha, foram utilizados 4 grandes elementos: 

• Ligações (links), refletindo as faixas de rodagem do sistema, permissões para cada tipo de veículo 

e capacidade máxima (valor este calculado com base nas indicações do HCM (2000). Para os 

casos das vias BUS, considerou-se cerca de 25% dessa mesma capacidade dada a sua 

especificidade). 

• Nós (nodes), representativos dos cruzamentos, fazendo a junção das várias ligações. 

• Zonas (Zones), que organizam os pares Origem/Destino (OD Pairs) e refletem polos de 

produção/atração de volumes. 

• Conetores (Conectors), fazendo a união das ligações e nós às zonas.  

Relativamente à divisão por zonas, esta foi efetuada de forma intuitiva com base na distinção entre 

as próprias características de cada subzona (geometria, atratividade, localização central/periférica em 

relação ao centro gravítico da Zona 1 da ZER) e de forma a manter um número total de zonas relativamente 

pequeno, adminitindo-se por isso dimensões excessivas em algumas unidades.   

As relações entre elementos são apresentadas na Figura 4.3 e na Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Ligações e nós da rede 

Figura 4.5 Conetores e respetivas zonas 
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Este último elemento, os Conetores, como será referido posteriormente terá um profundo impacto 

em toda a rede, uma vez que um é fator determinante ao delimitar os pares de origem/destino dos vários 

movimentos de tráfego, condicionando distâncias e tempo de circulação entre zonas. Qualquer alteração 

do nó alocado como conetor, e os resultados poderão alterar-se substancialmente. A escolha dos locais e 

permissão dada aos veículos teve, portanto, alguma ponderação de forma a equilibrar o sistema como um 

todo e obrigando a que fossem percorridas determinadas distâncias mínimas entre zonas.  Uma vez mais, 

na Figura 4.4 é percetível a visão das opções escolhidas, sabendo também que um número elevado de 

conetores por zona afeta igualmente a modelação. 

Ainda respeitante às ligações, uma vez que não era possível distinguir na mesma faixa a via BUS, 

optou-se por criar vias paralelas, separando os autocarros em via BUS dos restantes veículos. Em termos 

práticos, apenas se altera a geometria do sistema, não afetando o movimento e o fluxo normal do tráfego. 

Porém, era fundamental a introdução desta via BUS para os posteriores cenários a implementar no estudo.  

Recorreu-se à divisão dos vários elementos caracterizadores da rede da zona 1, nos seguintes 

pontos como se encontra descrito nos Quadros 4.2, 4.3 e 4.4 e ainda na Figura 4.5. 

Quadro 4.2: Elementos básicos da rede: Zonas 

Elemento Nome Código 

Zonas 

Marquês de Pombal MQ 

Avenida da Liberdade AVL 

Restauradores-Rossio REST_ROS 

Baixa BAIXA 

Terreiro do Paço TP 

Cais do Sodré CS 

Santa Apolónia SA 

Quadro 4.3: Elementos básicos da rede: Ligações 

  Tipo Número Vias Capacidade Permissão 

Ligações 

F_1 1 1700 AV*, BUS, CAR 

F_1 _Bus 1 400 Av*, BUS 

F_2 2 3600 AV*, BUS, CAR 

F_3 3 5100 AV*, BUS, CAR 

F_2_Bus 2 800 Av*, BUS 

F_4 4 6800 AV*, BUS, CAR 

F_1_NoBus 1 1700 Av*, CAR 

*- De notar que os veículos AV ao longo dos vários cenários tiveram permissões dispares consoante o cenário 
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Quadro 4.4: Elementos básicos da rede: Conetores 

  Zona Conetor 

Conetores** 

MQ 
zona 1 -> nó 70 

nó 71 -> zona 1 

AVL 
nó 73 -> zona 2 

zona 2 -> nó 73 

REST_ROS 
zona 3 -> nó 114 

nó 114 -> zona 3 

BAIXA 
nó 113 -> zona 4 

zona 4 -> nó 144 

TP 

zona 5 -> nó 106 

zona 5 -> nó 141 

nó 141 -> zona 5 

CS 
zona 6 -> nó 88 

nó 88 -> zona 6 

SA 

nó 102 -> zona 7 

nó 101 -> zona 7 

zona 7 -> nó 101 

 

**- Não foram incluídos os conetores respetivos ao BUS, uma vez que todas as paragens de autocarro (e o nó 

associado) careciam de um conetor relacionado ao modo WALK, de forma a fazer a ligação ao BUS. Estes conetores 

e nós serão descritos aquando da tabela referente às carreiras de autocarro do sistema. 

 

   (a)        (b) 

Figura 4.6: Rede viária e divisão em zonas 
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Foram utilizados os seguintes modos de transporte: veículo ligeiro (CAR), veículo autónomo (AV), 

autocarro público (BUS) e peão (WALK). Este último funciona como modo auxiliar ao BUS, uma vez que 

as pessoas precisam de se deslocar a pé até à paragem de autocarro dentro da ligação onde se encontra 

a paragem. Para este exercício, considerou-se apenas o veículo ligeiro (CAR), excluindo assim os vários 

veículos de mercadorias, pesados de transporte, velocípedes, motociclos. Esta escolha prendeu-se pela 

preponderância desta tipologia de veículo no tráfego da zona e naquilo que é o estudo do 

congestionamento pretendido.  

Para a velocidade do cenário base, considerou-se a máxima permitida no código da estrada para 

meio urbano, 50 km/hora. Apresentam-se no Quadro 4.5 os modos de transporte e os respetivos demand 

segment (relevante na modelação, como descrito posteriormente). 

 

 

Posteriormente, foi necessário realizar a implementação das carreiras de autocarro com impacto 

na zona, estabelecendo as rotas e horários bem como as paragens para as mesmas, em ambas as direções 

de circulação (Ex: 709, sentido Prazeres -> Restauradores e Restauradores -> Prazeres).  

De notar que não se consideraram as carreiras noturnas para este exercício.  

Uma vez que muitas das carreiras exercem passagem na Zona 1 da ZER, sem conclusão e início 

na mesma, consideraram-se como paragem os limites da área de estudo, como por exemplo, a Rotunda 

do Marquês de Pombal. As informações encontram-se sintetizadas no Quadro 4.6. 

Quadro 4.5: Modos de Transporte 

Nome               Código Tipo Demand Segment 

Veículo Autónonmo AV Privado AV 

Autocarro Público BUS Público BUS 

Veículo ligeiro CAR Privado CAR 

Walk - Peão W Público-Auxiliar BUS 
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Quadro 4.6: Carreiras de Autocarro 

Número Horário 
Frequência 

(min) 
Paragens Nós->Conetores Zona 

709 6:15 -> 21:30 15 

Rua Alexandre Herculano 69 2 

Avenida da Liberdade 52/26 2 

Restauradores 47/58 3 

711 5:35 -> 20:50 20 

Marquês de Pombal 70/71 1 

Avenida da Liberdade 52/26 2 

Restauradores 47/58 3 

Rossio 119/143 3 

Terreiro do Paço 99/100 5 

732 6:45 -> 21:15 20 

Marquês de Pombal 70/71 1 

Avenida da Liberdade 52/26 2 

Restauradores 47/58 3 

Rossio 119/143 3 

Praça do Comércio 99/100 5 

Cais do Sodré 142 6 

736 5:55 -> 00:50 15 

Marquês de Pombal 70/71 1 

Avenida da Liberdade 52/26 2 

Restauradores 47/58 3 

Rossio 119/143 3 

Rua do Ouro 123 4 

Praça do Comércio 99/100 5 

Cais do Sodré 142 6 

759 5:25 -> 00:10 12 

Sul e Sueste 102 7 

Rua da Prata 110 4 

Rossio 119/143 3 

Restauradores 47/58 3 

Rua do Ouro 123 4 

 

De forma a simular o melhor possível a rede, foram determinados em simultâneo com as 

contagens, os ciclos dos sinais luminosos. Considerou-se como tempo de “all red” 3 segundos em todos 

os sistemas. A informação foi agrupada conforme está representado no Quadro 4.7. 
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Quadro 4.7: Sistemas de Sinais Luminosos 

Nome Zona 
Ciclo 

(seg) 
Movimentos 

Tempo 

Verde (seg) 
Nós pertencentes ao sistema 

AVL 2 100 

Forward 57 1; 2; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 

29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 40; 41; 

42; 43; 44; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 

57; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 

68; 69 

Cross 37 

Betesga 3 80 
Betesga 50 

114 
Cross-Betesga 24 

Baixa_Rua Ouro 4; 5; 7 80 
Rest_Ouro 44 82; 83; 84; 85; 86; 87; 99; 103; 121; 

122; 123; 124; 125; 126; 128; 144 Cross Ouro 30 

Rua Prata 4; 5; 7 80 

Forward 42 100; 102; 104; 105; 106; 107; 108; 

108; 110; 111; 112; 113; 127; 129; 

140; 146; 150 
Cross 32 

Restauradores 3 80 
Forward 55 45; 46; 47; 48; 49; 59; 79; 80; 116; 

117; 118; 119; 120; 132; 143 Cross 20 

 

Um elemento que poderia ser relevante para a modelação e enquanto parâmetro da mesma, é a 

topografia da zona de estudo. No entanto, para este caso concreto, não foi considerado uma vez que a 

zona apresenta uma topografia relativamente constante e, como tal, considera-se que tem pouco impacto 

no tráfego.  

Relativamente aos vários elementos geométricos da rede rodoviária (além das já referidas faixas 

de rodagem e respetivo número de vias) como bermas, alinhamentos, raios de curvatura ou largura da via, 

apenas foi considerado esta última, por limitações do próprio simulador.  

Quanto à largura das vias, foram considerados os comprimentos simplificados, tal como está 

descrito no Quadro 4.8.  

  

Quadro 4.8: Largura das Vias 

Nome Zona Zona Largura (m) 

Marquês de Pombal 1 3,5 

Avenida da Liberdade 2 3,5 

Restauradores-Rossio 3 3,5 

Baixa 4 3,0 

Terreiro do Paço 5 3,0 

Cais do Sodré 6 3,0 

Santa Apolónia 7 3,0 
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4.2.4. Modelação da procura 
 

Existem várias metodologias para estimar a procura no sistema e atribuir rotas e modos de 

transporte, por forma a estabelecer volumes de tráfego. A bibliografia, de um modo generalizado, aponta 

para o Modelo 4 Passos como uma das soluções que permite uma maior simplificação de processo e 

trabalho, o que levou à sua aplicação neste estudo. 

De forma sintética, o Modelo 4 Passos está estruturado em 4 etapas: Geração/Atração, 

Distribuição, Escolha Modal e Afetação de tráfego. Para implementação destes passos, foi exigida uma 

série de funções criadas ou alteradas dentro do próprio programa PTV VISUM, traduzido no Procedure 

Sequence. Concluída esta sequência sem qualquer tipo de erros, foi gerada a informação e volume de 

tráfego, traduzido numa série de matrizes referentes a características decididas previamente (tempo, 

distância, velocidades), tendo estas o nome de Skim Matrices, e ainda Demand Matrices (matrizes 

alocadas a zonas), bem como dos volumes de tráfego parciais entre zonas para cada modo de transporte. 

No entanto, e apesar da escolha deste processo, surgiram algumas dificuldades na implementação 

que exigiram uma definição formal de premissas para enquadrar o estudo. A maior problemática da 

modelação centrou-se na falta de informação relativa à ocupação de solo para toda a área de estudo, isto 

é, uma matriz socioeconómica detalhada de toda a região em foco. Informações como a demografia, nível 

de emprego, área habitacional, de serviços, iria permitir gerar informação e a criação de pares 

origem/destino muito mais fidedigna. Contudo, suportado simplesmente pelo conhecimento dos 

movimentos e volumes de tráfego parciais e globais da zona, procedeu-se à implementação do sistema, 

sabendo, ainda assim, a dependência criada com a exata localização dos conetores de cada área e da 

necessidade de uma posterior calibração geral ao sistema por meio das contagens previamente 

elaboradas.  

Porém, para criar a sequência de funções, foi necessário definir antes quem realiza a procura, em 

que tipo de atividades ou deslocações (casa-trabalho; casa-lazer) e que grupo da população (estudantes, 

profissionais, séniores), isto é, proceder à Segmentação. Estabelecendo um total paralelismo com o 

relatório ZER (Ferreira et al., 2017) no que toca ao grupo de pessoas e atividades estudadas no mesmo, 

formaram-se 3 Person Groups (relativos aos utilizadores que frequentam a zona 1 vindos de fora de Lisboa 

“Fora de Lisboa -> F_LX”, vindos do interior dos limites da ZER “Lisboa -> LX”, e vindos da própria zona 1 

da ZER “Lisboa Z1 -> LX_Z1”) e 2 Activity Pairs (relacionadas com atividades de lazer “Lazer -> LZ”, ou 

com atividades profissionais “Work -> WRK”), entidades que formam e geram a informação de procura, 

sintetizada num segmento intitulado de Demand Strata, como apresentado no Quadro 4.9. 
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Quadro 4.9: Estruturação da procura (Demand Strata) 

Nome Código Activity Pair Person Group 

Lazer - Fora de Lisboa LZ_F LX LZ Lazer F LX 

Lazer - Lisboa LZ_LX LZ Lazer LX 

Lazer - Lisboa Z1 LZ_LX Z1 LZ Lazer LX Z1 

Work - Fora de Lisboa WRK_F LX WRK Trabalho F LX 

Work - Lisboa WRK_LX WRK Trabalho LX 

Work - Lisboa Z1 WRK_LX Z1 WRK Trabalho LX Z1 

 

Ao nível dos segmentos de procura, isto é, Demand Segment, foram consideradas 3 matrizes, 

referentes a cada modo de transporte, neste caso AV, BUS e CAR, estabelecendo assim a Repartição 

Modal.  

Estabeleceu-se como Standard Time Series, apenas 1 único modo, relativo ao horário entre as 

06:00 e as 21:00, horário nobre para a gestão de tráfego, incluindo tanto a hora de ponta matinal como 

hora de ponta de fim de tarde. De relembrar que o próprio relatório ZER (Ferreira et al., 2017) considera 

que o volume é constante na Avenida da Liberdade, com elevado padrão de movimento, disfarçando por 

isso os dois horários de ponta, transformando este num único e constante em todo o dia.  

Para a geração de viagens, na mesma medida do que foi feito anteriormente com o Demand Strata, 

atribuiu-se os pesos referidos no relatório ZER (Ferreira et al., 2017). No respeitante ao Lazer, esta 

atividade perfaz 30% das viagens registadas no sistema, sendo as restantes 70% atribuídos a motivos 

profissionais (Work). O número de pessoas (NumPersons), atributo referente a cada Person Group, 

encontra-se na proporção do registo de viaturas recenseadas por zona, sabendo também, que se pretendia 

que este número de pessoas fizesse uma geração de tráfego a rondar os 25 916 veículos, como referido 

anteriormente. Esta informação encontra-se no Quadro 4.10. 

 

Quadro 4.10: Geração (Trip Generation) 

Demand Strata Production/Atraction NumPersons 

Lazer - Fora de Lisboa 0,3 1360 

Lazer - Lisboa 0,3 2000 

Lazer - Lisboa Z1 0,3 640 

Work - Fora de Lisboa 0,7 1360 

Work - Lisboa 0,7 2000 

Work - Lisboa Z1 0,7 640 

 

 

Relativamente às Skim Matrices, variáveis particulares associadas a cada modo de transporte, 

foram calculadas as características referente a cada Demand Strata, sendo estas importantes para o 
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cálculo das Utility Function na Distribuição (será apresentado seguidamente) como para parâmetros 

acessórios no Procedure settings. Esta informação é representada no Quadro 4.11. 

 

Quadro 4.11: Variáveis de matrizes (Skim Matrices) 

CAR / AV BUS 

t0 Journey Time 

tcur Journey Time Adapted 

V0 In Vehicle Time 

Vcur Walk Time 

Impedance Impedance 

Trip Distance Perceived Journey Time 

Direct Distance Journey Speed 

  Adaption Time 

 

No Quadro 4.11, t0 é o valor de tempo em free flow speed, tcur é o valor de tempo em 

congestionamento, V0 é o valor de velocidade em free flow speed e Vcur é o valor de velocidade em 

congestionamento. 

De notar, que para efeitos da análise final ao Cenário Base, consideraram-se as características de 

congestionamento, Vcur e tcur como as condicionantes. 

Apresenta-se também, a título exemplificativo, as Utility Function dos 3 modos de transporte para 

o Demand Stratum “Lazer_Fora de Lisboa”, notando que cada característica tinha o mesmo peso relativo 

no cálculo final, tendo sido utilizadas as variáveis consideradas mais relevantes como referente à 

distância, velocidade em congestionamento e tempo em congestionamento. A função encontra-se 

descrita no Quadro 4.12.  

 

Quadro 4.12: Repartição modal e função de utilidade (Mode Choice e Utility Function) 

C

A

R 

Matrix([CODE] = "DIS" & [MATRIXTYPE] = 4 & [DSEGCODE] = "CAR") + Matrix([CODE] = "TTC" & 

[MATRIXTYPE] = 4 & [DSEGCODE] = "CAR") + Matrix([CODE] = "VPC" & [MATRIXTYPE] = 4 & 

[DSEGCODE] = "CAR")   

A

V 

Matrix([CODE] = "DIS" & [MATRIXTYPE] = 4 & [DSEGCODE] = "AV") + Matrix([CODE] = "TTC" & 

[MATRIXTYPE] = 4 & [DSEGCODE] = "AV") + Matrix([CODE] = "VPC" & [MATRIXTYPE] = 4 & 

[DSEGCODE] = "AV")   

B

U

S 

Matrix([CODE] = "PJT" & [MATRIXTYPE] = 4 & [DSEGCODE] = "BUS") + Matrix([CODE] = "JRS" & 

[MATRIXTYPE] = 4 & [DSEGCODE] = "BUS") + Matrix([CODE] = "IVT" & [MATRIXTYPE] = 4 & 

[DSEGCODE] = "BUS")   
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Tendo estes parâmetros definidos, poderá finalmente estabelecer-se uma sequência de funções e 

fazer atuar o Modelo 4 Passos, promovendo um total de 33 funções: 

• Geração de viagens. 

• Cálculo de Skim matrices (características/variáveis referentes aos modos de transporte privados e 

públicos) 

• Distribuição por Activity Pairs e Person groups. 

• Escolha do modo transporte. 

• Atribuição de Rotas. 

• Recálculo de combinações de matrizes. 

 

O procedimento irá calcular sucessivamente as 33 funções, ao longo de várias iterações, num ciclo 

até encontrar resposta aos volumes gerados pelo Demand Strata. A sequência do Procedure Sequence 

utilizada encontra-se no Anexo I.1.  

Finalmente, e como referido previamente, sabendo os volumes parciais da zona, foi necessário 

proceder à calibração do modelo. Recorrendo à função TFlowFuzzy, fez-se correr a mesma de forma a que 

obrigasse o sistema a registar valores de tráfego próximos dos existentes no atributo COUNT (respeitante 

às contagens feitas no terreno) e tendo ainda um valor global de tráfego do sistema a rondar os 25916 

veículos. O resultado e as margens de erro da função, encontram-se no Quadro 4.13. 

 

 

  

Quadro 4.13: Calibração TFlowFuzzy 

Link Node 
Census Model Evaluation 

Volume-TSys [veh] (CAR, AP) Count %-Deviation GEH 

3 1 7644 8500 10% 9,5 

4 6 7644 8500 10% 9,5 

5 10 7644 8500 10% 9,5 

27 40 5036 5257 4% 3,1 

45 44 4914 5234 6% 4,5 

52 62 4914 7158 31% 28,9 

130 84 3548 4731 25% 18,4 

132 103 3548 3400 -4% 2,5 

158 108 4760 3277 -31% 23,4 

163 113 3419 4127 17% 11,5 

197 105 3458 2058 -40% 26,7 

198 141 1580 1186 -25% 10,6 

218 87 233 1550 85% 44,1 

220 149 1941 2170 11% 5 
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De notar que a ligação respeitante ao acesso ao Cais do Sodré, pela Calçada de São Francisco, 

se desvia quase 85% do volume pretendido, acusando uma lacuna nesta mesma calibração. No entanto, 

considerou-se como aceitável pelo facto de se encontrar numa franja e saída da rede, não influenciando 

de sobremaneira o restante sistema.  

Esta situação também se deveu à não aplicação de um ajustamento global ponderado, respeitante 

a cada ligação associada ao atributo COUNT. 

Por isso, considerou-se que o modelo era representativo de um cenário base para o trânsito de 

Lisboa na Zona 1 da ZER, no que diz respeito ao volume de tráfego (Figura 4.6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Volumes de tráfego do cenário base (1.1) 

 

 

4.2.5. Parâmetros 

 

De forma paralela à criação do Procedure Sequence, foi necessário estabelecer parâmetros e 

ajustar fatores no General Procedure Settings que permitam por um lado aproximar a realidade do cenário 

base ao do tráfego congestionado em Lisboa, e por outro lado, diferenciar os veículos ligeiros atuais (CAR) 

dos futuros veículos autónomos (AV). Elaborou-se, portanto, uma checklist para posteriormente facilitar a 

criação dos vários cenários alternativos.   

Tendo inicialmente limitado as permissões de veículos a determinadas ligações (essencial por 

exemplo para a existência de uma via BUS), definido o horário de modelação, precisado as capacidades 

de tráfego para essas mesmas ligações e sabendo ainda que a velocidade base seria de 50 km/h, 

procedeu-se a novos ajustamentos no General Procedure Settings. 
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Neste ponto trabalhou-se a dois níveis: no Volume Delay Function e no Impedance Function. Para 

o Volume Delay Function, por forma a criar maiores condições de congestionamento para vias que não as 

de via BUS, estabelecendo duas funções distintas do tipo BPR para as mesmas (equação 1), como 

apresentado no Quadro 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝐵𝑃𝑅(𝐴, 𝐵, 𝐶) ∶  𝑡𝑐𝑢𝑟 = 𝑡0(1 +  𝐴 ×  𝑠𝑎𝑡𝐵), 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑎𝑡: 
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
× 𝐶 (1) 

Sendo que sat representa a saturação, q é a capacidade da via e qmax é a capacidade máxima 

da via.  

Desta forma, determinou-se o valor de B de 2,27, valor que permitiu um efetivo congestionamento 

do tráfego, para valores de velocidade (Vcur) e tempo (tcur) considerados próximos ao exigido para o 

cenário base.  

Ao mesmo tempo, foi calibrada a função de Impendance, fazendo uma distinção entre os modos 

CAR e AV e representando isso mesmo nas suas respetivas funções, como descrito no Quadro 4.15. 

 

Quadro 4.15: Modos e função de impedância (Impedance Fuction) 

CAR AV 

2,557 tcur 2,557 tcur 

0,120 lenght 0,100 lenght 

1,000 t0 0,500 t0 

 

De notar que se poderão considerar estes valores conservadores, uma vez que é atribuído o custo 

de 0,12 €/km ao modo CAR, enquanto que o AV terá 0,10 €/km (assumindo que os AV serão por norma 

veículos elétricos, e com maior eficiência no movimento, este custo poderá ser ainda reduzido na 

comparação com os atuais veículos). Adicionalmente, foi adicionado o parâmetro 1 segundo para o 

movimento inicial de marcha t0 (em linha com o tempo de reação de uma pessoa definido no código da 

estrada), enquanto o veículo autónomo, com uma capacidade de processamento que poderá reduzir 

substancialmente esse mesmo tempo de reação para valores próximos do zero. Mas para efeitos deste 

estudo, optou-se por fazer uma redução de 50% nesse mesmo valor.  

Os resultados do Tcur e Vcur (medidas principais dos modos de transporte) para o cenário base 

foram estabelecidos e serviram como termo de comparação, em detrimento dos cenários alternativos em 

Quadro 4.14: Função de Volume (Volume Delay function) e Ligações 

Ligações Funções 

F_1; F_2; F_3; F_4; F_1_NoBus BPR (1; 2,27; 1) 

F_1_BUS; F_2_BUS BPR (1; 1; 1) 
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estudo.  

Finalmente, é necessário ainda destacar outra critica relativa ao tráfego construido. Uma vez que 

foram apenas considerados veículos ligeiros, existe um grau de incerteza e de erro associado à modelação, 

pois a frota automóvel que percorre a Zona 1 da ZER é composto por vários modos de transporte, sendo 

também estes importantes para a criação de congestionamento. No entanto, tal como referido 

anteriormente, de forma a simplificar o processo estes veículos não foram considerados tendo, no entanto, 

consciência das implicações futuras nos resultados da modelação. 

 
 

4.2.6. Cenários simulados 

 

Tendo definido o Cenário Base, limitado aos modos de transporte CAR e BUS, procedeu-se a uma 

análise de cenários alternativos que simulassem o funcionamento do veículo autónomo (AV) dentro do 

sistema, de forma a encontrar tendências para a sua ação e potencialidade no uso. 

Ao longo da bibliografia, como por exemplo em (Johnson, 2017) ou (Litman, 2016), encontrou-se 

repetido variadas vezes que estando o AV num ambiente congestionado ou de movimentos com enormes 

graus de liberdade (como é o caso do meio urbano, ao contrário por exemplo de uma via de auto estrada), 

é normativo que este tipo de veiculo reduza a velocidade de forma a minimizar o risco de confronto, tanto 

com peões (que muitas vezes na área não possuem uma divisão formal entre via pedestre e via automóvel) 

como com os restantes veículos que possuem vários tipos de movimento e comportamento (viragens à 

esquerda ou direita, travagens, movimento continuo, etc.).  

Nesse sentido, um dos parâmetros considerados fundamentais nos vários cenários foi a definição 

de uma redução generalizada da velocidade base, tanto para os veículos autónomos, como para os 

restantes veículos, num paralelismo às zonas 30 da cidade. Aplicando os mesmos parâmetros descritos 

anteriormente para o Cenário Base, e adaptando o Procedure Sequence para a adição do modo de 

transporte AV, foram descritos os seguintes cenários alternativos, como representado no Quadro 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.16: Cenários Simulados 

  Descrição Código Vmáx 

Base Cenário atual 1.1 50 

AV.1 Cenário exclusivo com AV 2.1 20 

AV.2 Cenário exclusivo com AV 2.2 30 

(CAR+AV).1 Cenário de tráfego misto 3.1 20 

(CAR+AV).2 Cenário de tráfego misto 3.2 30 

(Via AV).1 Cenário de tráfego misto com recurso a via AV 4.1 20 

(Via AV).2 Cenário de tráfego misto com recurso a via AV 4.2 30 
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O cenário AV é caracterizado pela remoção e substituição total do modo de transporte CAR. Ou 

seja, o sistema funciona apenas com o modo AV e BUS, (tendo o AV as mesmas permissões que o modo 

CAR possuía no cenário Base), e estes com as velocidades descritas em cada situação (1 e 2). 

O cenário (CAR+AV) é o resultado de uma partilha total da via entre os dois modos e o BUS, tendo 

o modo AV total liberdade de movimentos, podendo como tal circular também pela via BUS. Aqui, funciona 

a imposição também ao modo CAR de um determinado limite de velocidade, igual ao modo AV.  

Finalmente, no cenário (Via AV), o modo AV apenas tem permissão para circular por uma via 

especial (num paralelismo com a via BUS), não se cruzando na mesma via com o modo CAR. É importante 

ressalvar que, para este cenário ser possível, foi necessário reorganizar os Conetores das zonas, 

permitindo a produção/atração nas várias zonas deste modo.  

Em todos os cenários, o modo BUS não sofreu alterações na sua implementação, mas é 

igualmente importante a sua manutenção para efeitos de volume de tráfego.  

De notar que nas situações de partilha da rede entre os modos CAR e AV (CAR+AV e Via AV), 

existiu uma atribuição de aproximadamente 50% de volume de tráfego para cada modo de transporte, não 

existindo um faseamento na introdução do modo AV.  
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5. Resultados e discussão 

5.1 Introdução 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar os resultados da modelação dos cenários do caso de estudo 

da Zona 1 da ZER e proceder à sua análise de forma a procurar evidenciar a influência da circulação de 

AV através dos seguintes fatores: o congestionamento do tráfego, analisado pelas variáveis de volumes 

de tráfego, velocidade, distância e tempo; efeito na emissão de gases poluentes, através dos volumes de 

tráfego e das características da frota automóvel da zona; e, sobretudo, o impacto ao nível da infraestrutura. 

 

 

5.2 Análise do congestionamento do tráfego 

 
De forma a obter uma confrontação de cenários, determinaram-se os vários resultados das 

variáveis em estudo (49 valores referentes às 7 zonas de estudo, enquadrados numa matriz referente a 

cada variável), como Vcur, Tcur, Dist, Did e ainda os Volumes de Tráfego, relativos aos vários Cenários, 

sendo que estes se encontram nos Anexos II.1, II.2, II.3 e II.4.  

Seguidamente procedeu-se à comparação dos Cenários Alternativos com o Cenário Base, 

relativamente a cada variável. Enquanto etapa intermédia, fez-se uma relação direta de cada Cenário 

Alternativo com o Cenário Base, de forma a perceber se existiram ganhos ou perdas em cada percurso 

entre zonas. Os resultados encontram-se nos Anexo III.1, III.2, III.3.  

 

 

5.2.1. Velocidade 
 

Numa análise direta às matrizes das variações entre cenários, foi possível visualizar, no que toca 

aos Cenários 2.1 e 2.2 (apenas com recurso a AV), a existência de ganhos substanciais, em especial no 

Cenário 2.2, sendo de notar os deslocamentos mais rápidos do Marquês de Pombal para o Terreiro do 

Paço (pela repetição, passará a referir-se como eixo Marquês).  

Para os Cenários 3.1 e 3.2 (em que existe mix entre AV e CAR), relativamente ao modo AV, 

registou-se uma distribuição de resultados, havendo novamente alguns ganhos no percurso Marquês de 

Pombal para o Terreiro do Paço. Para o modo CAR, a conclusão foi muito semelhante. 

Finalmente, para os Cenários 4.1 e 4.2 (em que existe uma via própria para AV), para o modo AV 

existiu uma perda generalizada e com bastante significado, mais relevante no Cenário 4.1. Para o modo 

CAR, por outro lado, existiram ganhos no movimento, mais visíveis no Cenário 4.2. Uma vez mais, foi o 

eixo do Marquês de Pombal para o Terreiro do Paço que mais beneficiou.  
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Outra metodologia de análise poderia sintetizar os 49 resultados de cada matriz num só valor mais 

fácil de interpretar. Considerou-se para este estudo que a média aritmética seria suficiente para dar a 

conhecer uma tendência na matriz com muitos valores absolutos, e dispares entre si. A mesma forma de 

cálculo foi aplicada nas restantes variáveis. Outras opções poderiam ser tomadas, mas foi esta a premissa 

definida e concretizada para o resto do estudo por coerência.  

Nesse sentido, procedendo ao cálculo das variações médias de cada matriz comparativa, 

concretizaram-se os resultados que são apresentados no Quadro 5.1 e Figurra 5.1.  

 

Quadro 5.1: Variação média dos Cenários Alternativos em comparação com o Cenário 
Base (Vcur) 

  Cenário  

Modo 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

AV 67% 120% 30% 26% -48% -29% 

CAR -  -  28% 23% 62% 117% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Variação média dos Cenários Alternativos em comparação com o Cenário Base (Vcur) 

 

Constata-se uma tendência positiva (aumento de velocidade em tráfego congestionado) nos 

Cenários 2.1 e 2.2 relativo ao uso de AV. Para o cenário de tráfego misto, ambos os modos de transporte 

obtêm ganhos no seu movimento. Quanto aos Cenários 4.1 e 4.2, o modo AV foi o que registou o 

decréscimo mais significativo, sendo que o modo CAR teve ganhos significativos, em especial no Cenário 

4.2 
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5.2.2. Tempo 
 

Para os Cenários 2.1 e 2.2, o modo AV apresentou um incremento, maior ainda no Cenário 2.2. 

Os ganhos no deslocamento Marquês de Pombal para o Terreiro do Paço fazem elevar a média final para 

valores muito altos. 

Relativamente aos Cenários 3.1 e 3.2, para o modo AV, apesar de existirem decréscimos 

generalizados, o eixo Marquês apresentou valores positivos, não compensando os negativos nas restantes 

zonas e movimentações. Para o modo CAR, a análise é idêntica.  

Sobre os Cenários 4.1 e 4.2, no modo AV não existiram movimentos positivos (nem mesmo no 

eixo Marquês), observando-se valores negativos generalizados. Há um valor interessante, relativamente 

ao movimento da Avenida da Liberdade para o Marquês de Pombal, sendo este isolado. No modo CAR, 

os valores são semelhantes a outros já vistos, com ganhos significativos no eixo Marquês, mais relevantes 

no Cenário 4.2. Os resultados finais apresentam-se no Quadro 5.2 e Figura 5.2. 

 

Quadro 5.2: Variação Média nos Cenários Alternativos em comparação com o Cenário Base 
(Tcur) 

  Cenário  

Modo 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

AV -6% -32% 15% 16% 375% 227% 

CAR -   - 17% 18% 1% -27% 

 

 

 

Figura 5.2: Variação Média nos Cenários Alternativos em comparação com o Cenário Base (Tcur) 
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Em geral, foram obtidas perdas em praticamente todos os cenários (com o aumento do tempo em 

tráfego congestionado), para ambos os modos. Analisando o modo AV, de notar o resultado positivo nos 

Cenários 2.1 e 2.2, e a sua perda nos Cenários 4.1 e 4.2. Para o modo CAR, por oposição, existiram ligeiros 

ganhos nos Cenários 4.1 e 4.2. De notar o fraco desempenho de ambos os modos, ocorrido no Cenário 

3.1 e 3.2, estando em tráfego misto. 

 

 

5.2.3. Distância 
 

A informação sintetizada encontra-se representada nos Quadros 5.3 e 5.4. 

Em termos da variável Did, distância direta, o simulador considerou sempre a mesma em todos os 

cenários, tendo uma variação de 0%. Para a variável Dist, o simulador considerou as mesmas distâncias 

percorridas em viagem, tendo apenas sofrido alterações (-6% para AV e -8% para CAR) nos Cenários 4.1 

e 4.2, uma vez que se realizaram alterações à rede viária de forma a implementar o conceito de “Via AV” 

e que fosse possível abranger todas as 7 zonas.  

De notar que não se colocaram as tabelas relativas à variável Did e Dist em Anexo pela repetição 

de valores, não sendo como tal relevantes pela inexistência de variação relativamente ao Cenário Base. 

 

Quadro 5.3: Variação média dos Cenários Alternativos em comparação 
com o Cenário Base (Did) 

                                                  Cenário 

Modo 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

AV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CAR - - 0% 0% 0% 0% 

 

 

Quadro 5.4: Variação média dos Cenários Alternativos em comparação 
com o Cenário Base (Dist) 

  Cenário  

Modo 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

AV 0% 0% 0% 0% -6% -6% 

CAR  - -  0% 0% -8% -8% 
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5.2.4. Volumes de tráfego 

 

A informação sintetizada encontra-se no Quadro 5.5. 

Com este atributo procurou-se averiguar se existia algum tipo de redução significativa nos volumes 

de tráfego. Embora tal não fosse constatado, foi, contudo, possível obter alterações locais nas várias 

matrizes. 

Nos Cenários 2.1 e 2.2, foi possível obter reduções de volumes nos deslocamentos no eixo 

Marquês, mas as alterações de forma geral foram diferentes, pouco significativas e compensadas 

negativamente por outros movimentos. 

Relativamente aos Cenários 3.1 e 3.2, constatou-se que existiram reduções de volumes na zona 

da Avenida da Liberdade, havendo também ganhos de volume na zona do Terreiro do Paço. Confirmou-se 

a tendência de perdas de volume nas zonas da Avenida da Liberdade, Restauradores/Rossio e Baixa. 

Para os Cenários 4.1 e 4.2, foi obtida uma redução nas zonas da Avenida da Liberdade, 

Restauradores/Rossio e Baixa e até no Terreiro do Paço. Confirma-se que estas reduções são 

compensadas noutras zonas da rede. 

 

Quadro 5.5: Variação média dos volumes de tráfego e respetiva distribuição pelos modos 

  

 Cenário  

2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Variação média dos Volumes 0 0 0 0 0 0 

AV 100% 100% 50% 44% 55% 54% 

CAR  -  - 50% 56% 45% 46% 

 

Nos cenários de partilha de tráfego – Cenários 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 – na modelação foi atribuída uma 

distribuição de 50% do tráfego a cada modo, o que representa uma taxa de implementação de 50% de AV 

na frota automóvel, o que se considera importante. De notar que não existiu uma redução de volume de 

tráfego nos vários cenários, pois na modelação considerou-se sempre um total de 25 000 veículos, apesar 

das movimentações e diferenças de volumes de tráfego entre zonas (não sendo, contudo, significativas no 

global).  

 

 

5.3 Análise das emissões de gases poluentes 

 

Com base no relatório ZER (Ferreira et al., 2017), foi possível conhecer a composição da frota na 

Zona 1 da ZER de Lisboa, bem como o regulamento que define o tipo de veículo e os limites no que toca 

à emissão de gases poluentes. Tal informação encontra-se sintetizada no Quadro 5.6.  
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Quadro 5.6: Frota automóvel e gases poluentes (g/kg) apresentados no Relatório ZER 

Composição frota CO2 HC+Nox Nox Particulado 

Veículos Ligeiros 

Pré-Euro 8% 3,000 1,000 - -* 

Euro 1 22% 2,720 0,970 - 0,140 

Euro 2 53% 1,000 0,700 - 0,080 

Euro 3 6% 0,640 0,560 0,500 0,050 

Euro 4 4% 0,500 0,300 0,250 0,025 

Euro 5 6% 0,500 0,230 0,180 0,005 

Euro 6 0% 0,500 0,170 0,080 0,005 

 

* Nota: para efeitos de cálculo, considerou-se o valor conservador de 0,140 apesar de não existir valor classificado. 

 

 Todos os gases apresentados, CO2, Hc+Nox, Nox e particulados, constituem o resultado da 

combustão dos veículos, sendo por isso os gases poluentes emitidos para a atmosfera ao longo da marcha 

dos veículos e agentes ativos no chamado efeito de estufa. Quanto maior for o número de veículos, mais 

poluída será a zona de passagem do tráfego. A sua medição foi realizada em grama por quilograma.  

Adotando 25 000 veículos ligeiros na modelação, são apresentados no Quadro 5.7 os números 

finais para os veículos de cada tipo. 

 

Quadro 5.7: Frota automóvel em estudo 

Frota total Cenário BASE Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

25000 

Pré-Euro 2041 0 1020 1020 

Euro 1 5612 0 2806 2806 

Euro 2 13265 0 6633 6633 

Euro 3 1531 0 765 765 

Euro 4 1020 0 510 510 

Euro 5 1531 0 765 765 

Euro 6* 0 12500 6250 6250 

Elétrico* 0 12500 6250 6250 

 

*Nota: Apesar de ser expetável que os veículos autónomos sejam na sua maioria elétricos, optou-se por uma visão 

mais conservadora e apenas considerar 50% da frota como movidos a energia elétrica, e os restantes 50% a diesel 

(no grau Euro 6).  

 

A partir dos números de veículos para um estudo comparativo e das emissões referentes a cada 

tipo, realizou-se o cálculo do impacto em g/kg em cada cenário. De seguida, realizou-se uma comparação 
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direta entre os vários cenários alternativos e o cenário base de forma a perceber o eventual ganho, à 

semelhança de cálculos anteriores nas variáveis da modelação. Apresentam-se os resultados no Quadro 

5.8. 

Quadro 5.8: Emissões (g/kg) e resultados comparativos 

Emissões(g/Kg) Cenário BASE Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

CO2 36908 6250 21579 21579 

HC+Nox 18286 2125 10205 10205 

Particulado 2242 63 1152 1152 

Resultados Cenário BASE Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

CO2 - -83% -42% -42% 

HC+Nox - -88% -44% -44% 

Particulado - -97% -49% -49% 

 

Como expetável, constatou-se uma tendência francamente positiva, uma vez que os veículos 

autónomos representam obviamente uma renovação da frota automóvel para veículos mais eficientes e, 

por consequência, menos poluentes.  Mesmo nos Cenários 3 e 4, em que se considerou apenas 25% de 

veículos elétricos e 25% de veículos Euro6, a tendência foi igualmente otimista, mesmo que de forma mais 

conservadora. Uma vez mais se pode afirmar que a utilização de AV poderá reduzir fortemente as emissões 

de gases poluentes.  

 

 

5.4 Análise da infraestrutura 

 

Ao nível da infraestrutura em meio urbano, analisa-se a zona do caso de estudo, recordando que 

se trata de uma área pertencente ao centro histórico, com grande ocupação de solos, com malha ortogonal 

(Baixa Pombalina) definida e implementada. Ainda assim, é possível detetar à partida alguns casos tipo 

com influência na infraestrutura, num cenário de utilização de AV em partilha de via com veículos sem 

autonomia/condutor humano: 

• O veículo enquanto funcionalidade de “Táxi” – O veículo deverá ter a capacidade de encostar à 

berma e em segurança de forma a se proceder à tomada e largada de passageiros, regressando 

depois ao fluxo de tráfego, já com nova rota. Ou seja, será necessário manter dimensões nas vias 

que permitam uma segunda fila, ou até que se criem zonas próprias para “park&ride” ou “kiss&go”.  

• O veículo com capacidade de “Valet” - Num comportamento semelhante ao caso prévio, o veículo 

após deixar o seu passageiro, terá de encontrar por si um lugar de estacionamento, evitando perda 

de tempo por parte do seu utilizador. Posteriormente, e no final do dia de trabalho, é expetável que 

atue enquanto “táxi”, recolhendo novamente o seu utilizador para o regresso a casa. Novamente a 
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mesma lógica do caso anterior, requerendo espaço para paragens dos veículos numa segunda fila 

sem afetar um normal fluxo, ou como alternativa, a definição de zonas próprias para paragem 

(Figura 5.3). Para ambos os casos considera-se que o regime para a restrição de paragens dos 

AV é igual ao existente para os atuais veículos.  

 

(a)       (b)  

Figura 5.3: Paragem na Via  

 

• Zona de Carregamento – Num cenário em que os veículos movidos a energia elétrica ganham 

destaque, à semelhança do que já começa a acontecer em várias cidades, será positivo associar 

lugares de estacionamento a pontos de carregamento para os veículos de forma generalizada.  

• “Zona vermelha” – Em especial na zona da Baixa Pombalina, o AV está em grande medida em 

plena partilha da via com outros tipos de veículos (veículos ligeiros, motas e motorizados, ciclistas, 

pesados de mercadorias, autocarros), e ainda é sentida uma presença considerável de peões nos 

passeios próximos das vias e no próprio limite da via. Devido a estes conflitos na via, o AV tenderia 

a reduzir velocidade, podendo até em caso limite parar por completo, pelos evidentes (ou 

previsíveis) cenários de acidente. Uma forma de evitar esta situação poderá ser a implementação 

de barreiras físicas entre veículos e peões, minimizando a escala de alerta (Figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)        (b)  

Figura 5.4: Alertas de perigo: proximidade de esplanada (a), proximidade dos peões à via (b) 
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• Curvas de reduzida velocidade – Apesar dos veículos de forma geral apresentarem facilidade em 

realizar curvas com raios de curvatura reduzido, mais importante será a capacidade de “visão”, isto 

é, de deteção dos veículos existentes na viragem. Um caso paradigmático em Lisboa é a circulação 

dos elétricos. Para isso, considera-se ser necessário a existência de sistemas de navegação e 

comunicação em bom funcionamento, acarretando um sistema físico e digital central que faça a 

gestão desta informação.  

• Sinalização vertical – A sinalização vertical teria de ser redundante, de forma a salvaguardar a 

circulação de todos os modos (veículos com condutores, AV, peões, etc.). E uma vez mais, tal 

como caso anterior, a sinalização teria que ser complementada com sistema de controlo de tráfego 

central e ainda de apoio à navegação e comunicação com os AV. A malha ortogonal e os vários 

sentidos e direções particulares e específicos da zona da Baixa (tendo uma lógica própria), poderão 

ser confusos para um veículo autónomo se a sinalização não for clara e visível (Figura 5.5).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)        (b)  

Figura 5.5: Sinalização vertical 

 

• Pavimento – Os AV precisam que as linhas de guia no pavimento (sinalização horizontal) estejam 

perfeitamente definidas, de forma a fazerem a sua alocação e correta movimentação nas vias 

respetivas. Como tal, seria fundamental que o estado do pavimento possuísse boas condições de 

serviço e que a manutenção da sinalização horizontal fosse regular (Figura 5.6). Por outro lado, 

terá que se obter mais informação, através de mais estudos e investigação, de forma a saber se 

os veículos autónomos enfrentam algum tipo de dificuldade, como a leitura da sinalização, em 

movimentações por pavimento não betuminoso, neste caso específico, como na calçada da Praça 

do Rossio e tão usual no nosso país (Figura 5.7). De notar também a necessidade de verificação 

da compatibilidade das vias férreas dos elétricos com a leitura dos AV (Figura 5.8). 
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(a) (b)  
 

Figura 5.6: Manutenção da via: sinalização horizontal (a), pavimento (b) 

  

(a) (b)  
 

Figura 5.7: Sinalização horizontal em calçada 

(a)        (b)  

Figura 5.8: Via férrea do elétrico 
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Ao nível de restrições, considera-se ser importante o seguinte: 

• Via AV – Com a criação de uma via AV, num paralelismo com a via BUS, seria necessário uma 

duplicação ou um desdobramento de vias (reduzindo as atuais). Ora, tal como referido, a zona já 

está limitada em termos geométricos e retirar espaço ao passeio público não seria aceitável, 

limitando, ou mesmo impossibilitando a criação de uma via AV. Caso se decida que os AV partilhem 

a via BUS, poderão ocorrer problemas e conflitos com condutores, uma vez que não existe uma 

barreira física, apenas formal (muitas vezes não respeitada pelos restantes condutores, Figura 

5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Partilha pelos condutores da via BUS 

 

• “Bolha AV“- Num cenário mais profundo, a Zona 1 da ZER poderia ser fechada totalmente ao 

tráfego automóvel, excetuando a AV, ou a veículos com um mínimo de autonomia de nível 3. Num 

curto ou médio prazo, dada a importância e quantidade de serviços, empresas, urbanizações, a 

enorme movimentação de pessoas e bens e a lenta renovação da frota automóvel por parte dos 

cidadãos, tal poderia representar, além de um enorme incómodo à população, também trazer um 

profundo impacto económico com grandes repercussões negativas, além de poder contagiar e 

influenciar negativamente os consumidores para um futuro com os AV.  

• Dimensões das vias – Poderia admitir-se uma redução das dimensões geométricas pela facilidade 

de circulação dos AV, ao contrário dos atuais veículos em que a aleatoriedade de comportamentos 

é maior. Porém, num cenário de tráfego misto, poderia levar ao condicionamento dos veículos com 

condutor na realização de manobras.   

 

Estes vários casos e cenários revelam a dificuldade em analisar a implementação de AV em meio 

urbano, em especial, num centro histórico importante e complexo como é esta zona de Lisboa. Se por um 

lado, é difícil alterar a infraestrutura existente para criar condições de partilha de via, por outro lado, é ainda 

mais difícil garantir níveis de segurança para os vários intervenientes. No estado atual da tecnologia, seria 

um grande desafio garantir níveis de operacionalidade num tráfego misto, sem que o excesso de cautela 

não fosse também este um motivo de congestionamento. Em casos de AV com menores graus de 
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autonomia, seria provável que o próprio sistema exigisse a intervenção do condutor, ficando assim a 

autonomia do veículo sem efeito. É relevante também notar que não se conhece ainda a reação dos 

condutores perante os AV, podendo estes agir de forma agressiva e imprudente, ou por outro lado, de 

forma hesitante e cautelosa.  

Acresce ainda que teria de haver investimento numa infraestrutura com a responsabilidade da 

gestão central do tráfego, possibilitando a navegação e comunicação dos veículos na cidade, o que iria 

implicar um forte investimento inicial. 

O cenário que se considera possibilitar maior visibilidade aos benefícios dos AV, será num cenário 

exclusivo para a sua movimentação, o que no presente momento, pode ser muito difícil, para não dizer 

impraticável.  
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6. Conclusões e trabalhos futuros 

6.1 Síntese do trabalho 
 

Com esta dissertação pretendeu-se principalmente analisar a adaptação da infraestrutura 

rodoviária à circulação de AV. Para o efeito, selecionou-se um caso de estudo – Zona 1 da ZER da cidade 

de Lisboa – onde se analisou os principais aspetos da infraestrutura rodoviária que podem estar em relação 

com este objetivo, para além de se realizar a modelação da circulação de AV na referida zona, procurando 

compreender aspetos relacionados com o tráfego e a emissão de gases poluentes. 

Através do uso do software PTV VISUM, modelou-se a rede rodoviária e um modelo de procura 

para a Zona 1 da ZER, em Lisboa. Construiu-se um cenário base, de forma a conhecer posteriormente, 

com a criação e comparação com cenários alternativos, as tendências que a introdução de AV na 

composição da sua frota poderia trazer, através de relações comparativas entre os vários cenários. As 

variáveis em estudo passaram pelo tempo de viagem, velocidade, distâncias percorridas, volumes de 

tráfego e níveis de gases poluentes.  

Finalmente, com enfoque na área de estudo, analisou-se o impacto que teria a utilização de AV na 

atual infraestrutura da zona, através de uma série de situações em que os AV se relacionam diretamente 

com a rede rodoviária. Desta forma, foi possível perceber onde é expetável que sejam efetuadas as 

primeiras intervenções e o grau de flexibilidade da atual infraestrutura para a chegada dos AV. 

 

 

6.2 Principais conclusões 

 
Analisando em particular o caso de estudo e a modelação realizada, constatou-se uma tendência 

para melhoria na velocidade e no tempo de tráfego em congestionamento, por parte da circulação dos AV, 

quando num cenário de exclusividade. Se tal já seria um resultado expetável, contudo a ordem de grandeza 

dos resultados obervados na modelação foi elevada, como por exemplo o incremento de 120% na 

velocidade, registado em cenário de exclusividade dos AV. Quando em tráfego misto existe uma 

degradação do tempo em tráfego por parte de ambos os modos. De notar também, que a solução de uma 

via especial para AV aparenta ser bastante penalizadora para este modo, como demonstrado pelos valores 

negativos registados em ambas as variáveis, sendo de notar o decréscimo na velocidade em valores 

superiores a 200%, em comparação com o cenário base. 

A tendência positiva observada na mobilidade com o recurso a AV na zona de estudo está em 

sintonia com os resultados do caso de estudo da cidade de Boston (consultar a secção 2.5), Contudo, as 

diferenças existentes entre ambas as cidades (ordenamento, morfologia, clima, conjuntura 

socioeconómica, etc.) reforçam ainda mais a opção de estudo das implicações dos AV em vários contextos, 

em linha exatamente com uma das conclusões do estudo de Boston, isto é, que não existem ainda soluções 
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modelo. Portanto, o presente estudo incidindo sobre uma morfologia urbana específica é uma mais valia e 

mais um contributo para a compreensão do impacto dos AV na mobilidade.  

Relativamente à infraestrutura, apesar da escassa informação na bibliografia sobre esta matéria, 

esta dissertação pretendeu dar um contributo, dada a importância desta temática. Apesar da intenção de 

clarificar objetivamente as necessidades e as adaptações necessárias à infraestrutura rodoviária (referente 

às várias geometrias, pavimentos, sinalização, etc.), bem como de equipamentos tão característicos de 

zonas urbanas, para a utilização dos AV, tal foi uma tarefa que apresentou maior dificuldade. No entanto, 

foi possível confirmar que as maiores mudanças na infraestrutura terão uma grande incidência ao nível 

digital, e não apenas na infraestrutura física. Como exemplo, refere-se a necessidade de um centro de 

gestão de tráfego que permita agregar e orientar os vários veículos numa única corrente de tráfego, isto é, 

um caso de V2I ou I2V, permitindo assim a otimização do fluxo em comparação com o cenário atual. Tal 

irá exigir um forte investimento público de forma a garantir elevados níveis de segurança. Uma vez que se 

prevê um período de adaptação do mercado ao AV ainda grande, também se considera que irá existir uma 

redundância na infraestrutura que permitirá a convivência na circulação tanto de AV como de veículos sem 

qualquer autonomia. Porém, dada a exigência tecnológica dos AV para a monitorização do ambiente 

envolvente, a necessidade de uma rede rodoviária com boa manutenção será essencial. Nesse sentido, é 

expetável que em meio urbano a necessidade de adaptação poderá ser ainda pequena, pelo maior receio 

de integração dos AV num ambiente mais conflituoso. Será em meio de auto estrada, por exemplo, que 

poderá ser mais fácil essa integração e, consequentemente, mais fácil a alteração/adaptação à 

infraestrutura rodoviária.  

Também para o caso de estudo de Lisboa, zona caracterizada por malha urbana densa e grande 

diversidade de usos do solo, poderá ser mais difícil implementar mudanças significativas na atualidade. 

Por um lado, um cenário de exclusividade para AV poderia implicar consequências difíceis de controlar. 

Por outro lado, um cenário recorrendo a tráfego misto, obrigaria a um investimento inicial importante de 

forma a dar maiores garantias de segurança para o uso de AV, sobretudo ao nível de sistemas de 

navegação, controlo e comunicação central de tráfego. Num cenário de curto e médio prazo, os custos 

poderiam ser bem superiores aos benefícios para as entidades públicas.  

Finalmente, uma das grandes preocupações e principal motivação para a criação da ZER em 

Lisboa são os impactos provocados na cidade pelos gases poluentes, emitidos pelo elevado tráfego que 

circula nesta zona. O estudo realizado permitiu concluir que há uma aceitável redução dos gases poluentes 

como CO2, pelo facto de existir uma modernização da frota automóvel, passando essa mudança favorável 

essencialmente pelo aumento do número de veículos elétricos ou movidos a outras energias não poluentes. 

Apesar da expetativa inicial ser positiva, os valores apresentados neste estudo confirmaram essa 

tendência, ao verificar-se uma redução na ordem dos 40% quando em tráfego misto e valores entre os 80-

90% de melhoria em cenário de exclusividade dos AV.  
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6.3 Desenvolvimentos futuros 
 

Atendendo a todo o trabalho realizado nesta dissertação, considera-se que a continuidade da 

investigação neste tema poderá ser conduzida nas seguintes linhas de investigação futura: 

 

• Aperfeiçoamento do software de modelação integrando maiores potencialidades e capacidades 

dos AV. O aperfeiçoamento de software iria permitir uma modelação ainda mais real, essencial 

para compreender eficazmente os impactos e consequências dos AV.  

• Relativamente à modelação realizada neste trabalho, considerar e integrar mais dados 

socioeconómicos, que tornem a recriação da rede e da procura ainda mais próximos de um cenário 

mais atual e real. Da mesma forma, poderão realizar-se microanálises (recorrendo inclusivamente 

ao PTV VISSIM) em subzonas da rede, para entender outros elementos e características do 

comportamento dos AV no tráfego, quer seja o estudo de nós específicos, quer o relacionamento 

dos AV com outros modos.  

• Em relação à análise da adaptação da infraestrutura rodoviária, recomenda-se uma análise mais 

detalhada de cada componente em causa, beneficiando essa análise da abordagem alargada a 

outros casos de estudo. De notar que este tipo de análise necessita de uma maior evolução 

tecnológica dos AV e torna-se mais difícil quando apenas em contexto de modelação, sabendo que 

os testes em contexto real são ainda praticamente impossíveis. 
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ANEXO I: Procedure Sequence  

ANEXO I.1: Procedure Sequence do Cenário Base (1.1) 
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ANEXO I.2: Procedure Sequence do Cenário (2.1/2.2) 
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ANEXO I.3: Procedure Sequence do Cenário (3.1/3.2) 
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ANEXO I.4: Procedure Sequence do Cenário (4.1/4.2) 
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ANEXO II: Resultados da modelação 

ANEXO II.1: Resultados da modelação (Tcur) 

 

 

Car - BASE (1.1) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 3,993274 13,55782 32,86206 30,65886 23,8361 31,99726 

AVL 0,660054 0 14,9734 34,27764 32,07444 24,8356 33,41284 

RR 3,040594 3,038961 0 21,28296 19,07976 12,257 20,41816 

Baixa 7,900566 7,898934 5,459973 0 2,874325 1,90318 4,212725 

TP 5,751118 5,749485 3,310524 2,92808 0 1,39764 1,405067 

Cs 8,090917 8,089284 5,647916 5,265472 3,062268 0 4,400668 

SA 7,76167 7,760037 5,321077 4,938633 0,672288 2,25775 0 

AV: 20 km/h (2.1) 

AV Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 2,748275 6,175241 11,77577 8,845706 8,77146 9,177533 

AVL 1,00506 0 7,14438 12,74491 9,814845 9,7406 10,14667 

RR 5,43441 5,048998 0 7,45302 4,522953 4,4487 4,85478 

Baixa 10,67237 10,28696 5,837963 0 2,280979 3,62998 2,612806 

TP 8,296912 7,9115 3,462502 2,835585 0 2,45826 0,398494 

Cs 11,22021 10,8348 6,385798 5,758882 2,828815 0 3,160642 

SA 9,843791 9,458379 5,009381 4,382464 0,723946 3,42043 0 

AV: 30 km/h (2.2) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 1,846285 4,281831 8,836956 6,752458 6,4796 7,027774 

AVL 0,681865 0 4,923436 9,47856 7,394063 7,12121 7,669379 

RR 3,764785 3,497194 0 6,060847 3,976349 3,70349 4,251665 

Baixa 7,443741 7,17615 4,278956 0 1,667378 2,60588 1,942694 

TP 5,785925 5,518334 2,62114 2,094059 0 1,8055 0,341983 

Cs 7,855198 7,587606 4,691622 4,164541 2,080043 0 2,355359 

SA 6,826282 6,558691 3,661497 3,134416 0,506675 2,41783 0 
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 Car+AV: 20 km/h (3.1) - AV 

AV Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 2,85916 6,433763 14,09748 10,7034 9,605 12,32119 

AVL 1,011468 0 7,415452 15,07917 11,68509 10,5867 13,30288 

RR 5,507856 5,123365 0 9,616323 6,222246 5,12384 7,84003 

Baixa 12,94713 12,56264 8,039271 0 3,978886 4,285 5,59667 

TP 9,148706 8,764215 4,24085 3,574541 0 2,45826 1,68445 

Cs 12,84088 12,45639 7,933024 7,266715 3,872639 0 5,490423 

SA 11,05309 10,6686 6,145237 5,478928 0,792267 3,53074 0 

 Car+AV: 30 km/h (3.2) - AV 

AV Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 2,086208 5,191622 14,23242 13,50454 9,33912 17,79127 

AVL 0,692629 0 5,838141 14,87894 14,15106 9,98564 18,43779 

RR 3,919437 3,645066 0 10,88764 10,15976 5,99433 14,44648 

Baixa 10,52515 10,25078 7,205714 0 5,911963 3,09169 10,19869 

TP 6,584387 6,310015 3,264949 2,699077 0 1,8055 4,353392 

Cs 12,58357 12,3092 9,264129 8,698257 7,970378 0 12,2571 

SA 7,950565 7,676194 4,631128 4,065256 0,566094 2,51377 0 

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 51,34694 33,09227 57,53956 54,50434 53,5037 58,95336 

AVL 51,8307 0 32,89882 57,34611 54,31089 53,3102 58,75992 

RR 20,74975 20,07254 0 27,02448 23,98926 22,9886 28,43828 

Baixa 22,24798 21,57077 0,877402 0 20,25572 19,2551 24,70475 

TP 25,31752 24,64032 3,946945 3,301887 0 2,14374 1,568772 

Cs 29,23042 28,55321 7,859837 7,21478 4,179559 0 8,628583 

SA 26,67275 25,99555 5,302174 4,657117 0,944212 3,49897 0 

 Car+AV (Corredor AV): 30 km/h (4.2) - AV 

AV Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 35,72115 26,52864 45,18498 43,22596 42,3624 46,80923 

AVL 35,72 0 26,32397 44,98031 43,02129 42,1578 46,60456 

RR 11,34362 11,1401 0 20,79129 18,83227 17,9687 22,41554 

Baixa 12,44738 12,24386 0,813891 0 15,84482 14,9813 19,42808 

TP 14,39244 14,18892 2,758955 2,225682 0 1,57361 1,408495 

Cs 17,30857 17,10504 5,675078 5,141805 3,182789 0 6,766055 

SA 15,08404 14,88052 3,450557 2,917285 0,613931 2,26521 0 
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 Car+AV: 20 km/h (3.1) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 3,025826 6,433763 14,26415 10,7034 9,605 12,32119 

AVL 1,178134 0 7,582119 15,4125 11,85176 10,7534 13,46954 

RR 5,507856 5,290032 0 9,782989 6,222246 5,12384 7,84003 

Baixa 12,94713 12,7293 8,039271 0 3,978886 4,285 5,59667 

TP 9,148706 8,930882 4,24085 3,741208 0 2,45826 1,68445 

Cs 12,84088 12,62306 7,933024 7,433382 3,872639 0 5,490423 

SA 11,16976 10,95194 6,261903 5,762262 0,908934 3,6474 0 

 Car+AV: 30 km/h (3.2) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 2,252875 5,191622 14,39909 13,50454 9,33912 17,79127 

AVL 0,859296 0 6,004807 15,21227 14,31773 10,1523 18,60445 

RR 3,919437 3,811733 0 11,0543 10,15976 5,99433 14,44648 

Baixa 10,52515 10,41745 7,205714 0 5,911963 3,09169 10,19869 

TP 6,584387 6,476682 3,264949 2,865744 0 1,8055 4,353392 

Cs 12,58357 12,47586 9,264129 8,864923 7,970378 0 12,2571 

SA 8,067232 7,959527 4,747794 4,348589 0,68276 2,63044 0 

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 2,551177 5,893441 10,90687 8,870894 8,14385 10,373 

AVL 1,117685 0 6,972813 11,98624 9,950266 9,22322 11,45237 

RR 5,410885 5,206519 0 0,767468 4,802556 4,07551 6,304661 

Baixa 10,30423 10,09986 5,493344 0 2,978982 3,53286 4,481087 

TP 8,383664 8,179299 3,572779 3,094389 0 2,45826 1,568772 

Cs 10,94919 10,74482 6,138302 5,659911 3,62394 0 5,126046 

SA 10,12884 9,924473 5,317954 4,839563 1,060878 3,83168 0 

 Car+AV (Corredor AV): 30 km/h (4.2) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 1,944321 4,551647 7,939069 6,561029 6,06424 7,902857 

AVL 0,815516 0 5,301483 8,688906 7,310866 6,81407 8,652694 

RR 3,847343 3,754866 0 0,667201 3,443125 2,94633 4,784953 

Baixa 7,169735 7,077259 3,922393 0 2,177746 2,53893 3,519574 

TP 5,825777 5,733301 2,578434 2,211828 0 1,8055 1,408495 

Cs 7,649353 7,556876 4,40201 4,035404 2,657363 0 3,999192 

SA 7,039983 6,947507 3,792641 3,426034 0,730597 2,7068 0  
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ANEXO II.2: Resultados da modelação (Vcur) 
 

Car - BASE (1) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 13,13297 8,492512 5,609357 4,848723 6,81422 4,91406 

AVL 42,33378 0 9,396104 6,123138 5,431365 8,345 5,4706 

RR 37,94194 37,90175 0 5,755216 4,54981 8,20572 4,6718 

Baixa 23,00674 22,98819 17,59632 0 16,71103 46,0033 13,4386 

TP 25,08334 25,05844 17,69097 15,77915 0 46,0203 8,42395 

Cs 24,61401 24,59622 20,14206 19,25694 21,46061 0 16,8834 

SA 21,46734 21,44813 15,20962 13,88396 29,66712 36,7977 0 

AV: 20 km/h (2.1) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 19,08235 18,64542 15,65375 16,80547 18,5174 17,1328 

AVL 27,80192 0 19,69263 16,46828 17,74944 19,2982 18,0146 

RR 21,17331 22,75309 0 16,43468 19,19305 22,6083 19,6486 

Baixa 17,00322 17,62237 16,45702 0 21,05803 24,1193 21,6676 

TP 17,35051 18,17247 16,91447 16,29385 0 26,1649 29,7024 

Cs 17,74922 18,36359 17,81463 17,60704 23,23168 0 23,5074 

SA 16,89601 17,56503 16,156 15,64594 27,55018 24,2893 0 

AV: 30 km/h (2.2) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 28,4049 26,89036 20,85956 22,01514 25,0671 22,3736 

AVL 40,97967 0 28,57591 22,14331 23,56052 26,3967 23,8335 

RR 30,5767 32,86366 0 20,20972 21,8314 27,1575 22,4358 

Baixa 24,38491 25,26854 22,45301 0 28,80746 33,5982 29,1415 

TP 24,889 26,06254 22,34386 22,06366 0 35,6244 34,6105 

Cs 25,35263 26,22247 24,24762 24,34768 31,5946 0 31,5444 

SA 24,37214 25,33844 22,1034 21,87578 39,36419 34,3613 0 
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 Car+AV: 20 km/h (3.1) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 18,34229 17,89621 13,07574 13,88869 16,9104 12,7615 

AVL 27,6258 0 18,97277 13,91899 14,90857 17,7559 13,7405 

RR 20,89096 22,42282 0 12,73751 13,95144 19,6293 12,167 

Baixa 14,01583 14,43014 11,95077 0 12,07195 20,4324 10,1155 

TP 15,73508 16,40438 13,81006 12,92546 0 26,1649 7,02675 

Cs 15,50905 15,97299 14,34014 13,95361 16,96986 0 13,5323 

SA 15,04744 15,57249 13,1698 12,51482 25,17438 23,5304 0 

 Car+AV: 30 km/h (3.2) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 25,13822 22,17803 12,95177 11,00787 17,3919 8,83785 

AVL 40,3428 0 24,09871 14,1063 12,31059 18,8247 9,91378 

RR 29,35738 31,51666 0 11,2502 8,544425 16,7788 6,60295 

Baixa 17,24105 17,68457 13,33323 0 8,1247 28,3188 5,55102 

TP 21,86318 22,78466 17,93791 17,11793 0 35,6244 2,71885 

Cs 15,82619 16,164 12,27969 11,65715 8,245297 0 6,06165 

SA 20,91937 21,64311 17,47556 16,86678 35,23239 33,0499 0 

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 3,420456 3,072615 3,170977 2,695435 3,21736 2,67329 

AVL 3,245326 0 3,262203 3,280074 2,808935 3,33488 2,77812 

RR 4,192475 4,984825 0 3,98663 3,009383 4,23777 2,91435 

Baixa 5,582815 6,36378 41,80695 0 3,382294 4,86824 3,20575 

TP 5,885649 6,577649 15,57792 14,87678 0 25,9564 7,54489 

Cs 6,536899 7,149515 13,17476 12,63901 13,31335 0 7,68727 

SA 6,291252 6,957743 15,14099 14,58336 21,12327 21,2745 0 

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.2) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 4,916694 3,832832 4,037993 3,398719 4,06351 3,36684 

AVL 4,709056 0 4,076994 4,181819 3,546052 4,21709 3,50271 

RR 7,668874 8,981797 0 5,181815 3,833466 5,42165 3,6974 

Baixa 9,978515 11,21147 45,06931 0 4,323863 6,25702 4,07643 

TP 10,35335 11,42267 22,28568 22,07028 0 35,3608 8,40345 

Cs 11,03941 11,93458 18,2467 17,73456 17,48275 0 9,80339 

SA 11,12467 12,15484 23,26586 23,2807 32,48712 32,8618 0 
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 Car+AV: 20 km/h (3.1) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 17,33198 17,89621 12,92296 13,88869 16,9104 12,7615 

AVL 23,71767 0 18,55572 13,61795 14,69891 17,4807 13,5705 

RR 20,89096 21,71637 0 12,52051 13,95144 19,6293 12,167 

Baixa 14,01583 14,2412 11,95077 0 12,07195 20,4324 10,1155 

TP 15,73508 16,09825 13,81006 12,34965 0 26,1649 7,02675 

Cs 15,50905 15,7621 14,34014 13,64075 16,96986 0 13,5323 

SA 14,89028 15,16962 12,92443 11,89946 21,94311 22,7778 0 

 Car+AV: 30 km/h (3.2) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 23,2785 22,17803 12,80185 11,00787 17,3919 8,83785 

AVL 32,51802 0 23,42984 13,7972 12,16729 18,5156 9,82497 

RR 29,35738 30,13861 0 11,08058 8,544425 16,7788 6,60295 

Baixa 17,24105 17,40164 13,33323 0 8,1247 28,3188 5,55102 

TP 21,86318 22,19833 17,93791 16,12238 0 35,6244 2,71885 

Cs 15,82619 15,94806 12,27969 11,43799 8,245297 0 6,06165 

SA 20,61684 20,87269 17,04614 15,76782 29,21206 31,584 0 

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 20,55661 19,53697 16,90083 16,75776 19,9445 15,1582 

AVL 25,00043 0 20,17717 17,51064 17,50787 20,3808 15,9607 

RR 21,26536 22,06471 0 38,03596 18,07564 24,6785 15,13 

Baixa 17,6107 17,94882 17,48943 0 16,12394 24,7824 12,6338 

TP 17,17097 17,57749 16,39238 14,93109 0 26,1649 7,54489 

Cs 18,18856 18,51737 18,53292 17,91493 18,13444 0 14,4943 

SA 16,42052 16,7401 15,21855 14,16818 18,8003 21,6824 0 

 Car+AV (Corredor AV): 30 km/h (4.2) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 26,97267 25,29633 23,21872 22,65747 26,784 19,8962 

AVL 34,26372 0 26,53817 24,15571 23,82864 27,5865 21,125 

RR 29,90751 30,59505 0 43,75201 25,21235 34,1365 19,9353 

Baixa 25,30982 25,61452 24,49409 0 22,05626 34,4841 16,0852 

TP 24,71012 25,07657 22,71393 20,88888 0 35,6244 8,40345 

Cs 26,03487 26,32911 25,84289 25,12682 24,73058 0 18,5783 

SA 23,62517 23,91314 21,3391 20,01375 27,29936 30,6929 0 
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ANEXO II.3: Resultados da modelação (Volumes de tráfego) 
 

Car - BASE (1.1) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 1137,245561 2980,653062 16,628557 211,033334 68,814319 0 1055,532319 

AVL 1843,391273 1068,636585 1831,48687 274,189945 89,410859 0 1215,800801 

RR 1316,240986 1832,561849 1098,319406 314,425892 102,219781 0 553,156843 

Baixa 327,064115 452,891756 855,940335 1001,457801 238,120942 0 87,145393 

TP 159,230951 221,697145 416,643194 381,126708 1156,76572 0 3,087972 

Cs 0 0 0 0 0 1615,477751 0,015123 

TP 165,794935 607,453795 292,939522 208,250316 0,000002 255,630648 461,565072 

AV: 20 km/h (2.1) 

AV Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 1081,018214 3251,355951 48,93771 451,358713 15,306958 0 0,02019 

AVL 1752,236042 1015,801382 2172,439132 660,10111 961,32342 0 2,052778 

RR 1699,716481 2416,4538 1044,016633 606,363173 244,742406 0 274,467237 

Baixa 44,123663 2,192668 1198,47798 951,944031 682,658471 0 178,927674 

TP 1,244988 338,259194 385,896724 365,946609 1099,573263 0 1,796984 

Cs 0 0 0 0 0 1535,605794 0,020109 

SA 0,001066 0,962017 470,581664 518,312152 0 0,004696 438,744513 

AV: 30 km/h (2.2) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 998,799277 3335,77189 20,103984 430,786926 43,280296 0 0,354515 

AVL 1618,980046 938,542638 2450,937164 589,040263 625,653607 0 29,418926 

RR 1705,00641 2374,235722 964,611924 443,162576 216,749305 0 1102,234639 

Baixa 62,830309 3,352003 1241,450635 879,542082 331,512942 0 298,158963 

TP 6,920259 432,290812 469,461855 335,470799 1015,943086 0 1,714273 

Cs 0 0 0 0 0 1418,812318 0,02888 

SA 0,002231 2,172604 473,301339 391,7838 0 254,967656 405,374948 

Car+AV: 20 km/h (3.1) - AV 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 492,55524 1827,179557 56,153226 251,267748 7,527899 0 0,004081 

AVL 779,97375 462,839836 1024,137121 378,41159 314,928251 0 0,439629 

RR 626,667688 1111,890866 475,695836 196,657501 125,483535 0 202,369449 

Baixa 55,640518 3,586689 363,363543 433,743867 160,960047 0 377,790901 

TP 1,851488 230,297004 186,30667 147,03164 501,009664 0 751,513406 

Cs 0 0 0 0 0 699,683567 15,96298 

SA 0,001483 1,454146 322,880963 212,744152 0 0,003322 199,909591 
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Car+AV: 30 km/h (3.2) - AV 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 421,24939 2036,893202 533,835896 247,578271 86,775499 0 0,198948 

AVL 682,512744 395,835803 968,06631 355,020476 173,8878 0 24,115034 

RR 545,384932 1194,581249 406,830676 188,016762 77,020921 0 420,0903 

Baixa 202,581345 49,696052 315,565011 370,951976 96,64832 0 227,585503 

TP 38,361381 227,578827 154,853531 145,188912 428,479891 0 642,719837 

Cs 0 0 0 0 0 598,392327 299,102593 

SA 0,019145 24,326257 341,318187 220,208508 0 0,052693 170,969236 

Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - AV 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 723,596075 2648,422467 17,593938 232,012991 271,220721 0 714,338731 

AVL 1172,895927 679,942191 15,04185 127,655179 149,64523 0 727,875363 

RR 36,497887 42,193172 698,828502 0,000101 46,138577 0 227,481654 

Baixa 9,858523 0,842492 1064,463838 637,198297 208,408839 0 786,03805 

TP 88,012846 185,073324 166,916951 153,689847 736,016182 0 0,917043 

Cs 0 0 0 0 0 1027,881225 0,001913 

SA 0,627657 385,321153 39,984903 22,073621 0 0 293,68035 

Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.2) - AV 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 738,382541 2358,499828 17,66447 243,688708 242,149404 0 1268,336893 

AVL 1183,802701 693,836604 1,577007 153,602929 152,741342 0 735,380598 

RR 0,000211 0,000664 713,10885 0 18,513983 0 92,386182 

Baixa 0,009099 0,007955 1086,215837 650,219251 535,04471 0 654,662725 

TP 0,227426 1,386695 119,287132 203,725607 751,056449 0 1,016131 

Cs 0 0 0 0 0 1048,885666 0,00169 

SA 0,000476 0,949608 4,080787 2,808603 0 0 299,681619 

Car+AV: 20 km/h (3.1) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 667,770697 913,394268 68,397864 272,99118 8,934683 0 0,004844 

AVL 24,96635 627,484706 976,82758 416,362878 355,621267 0 0,498054 

RR 786,348507 812,137661 644,913939 220,965977 165,766477 0 267,33444 

Baixa 61,518158 3,653744 434,058397 588,0385 198,576281 0 466,080332 

TP 2,083145 217,813469 226,475759 95,030164 679,232593 0 1018,847411 

Cs 0 0 0 0 0 948,580272 20,040556 

SA 0,001514 1,326428 312,985328 142,439279 0 0,002095 271,022935 
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Car+AV: 30 km/h (3.2) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 699,037992 382,374675 672,465372 220,920492 95,843419 0 0,219738 

AVL 0,500294 656,865675 639,622026 268,344867 130,621803 0 18,31309 

RR 751,761667 446,699535 675,111004 185,121899 112,065834 0 611,233535 

Baixa 218,490728 40,565558 409,738578 615,572463 122,964062 0 289,553279 

TP 42,314867 159,443849 205,638445 76,547053 711,036573 0 1066,55486 

Cs 0 0 0 0 0 992,996027 389,196795 

SA 0,015554 14,256837 294,23674 105,862774 0 0,017652 283,713151 

Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 358,217544 0,000001 215,806 2,351882 0,192143 0 0,036291 

AVL 0,000001 336,60661 2898,47299 26,350921 2,553469 0 0,885886 

RR 1110,313365 1591,36407 345,956312 310,400162 360,325775 0 183,426441 

Baixa 730,742826 50,292946 0,00005 315,446168 57,865082 0 0,29775 

TP 1,887829 3,760223 367,330194 207,226462 364,36614 0 0,453984 

Cs 0 0 0 0 0 508,854457 0,000453 

SA 0,003784 2,178397 696,142428 386,195276 0 0,002805 145,386988 

Car+AV (Corredor AV): 30 km/h (4.2) - CAR 

CAR Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 365,400148 0,228605 1430,326127 5,108772 0,023676 0 0,002371 

AVL 6,463441 343,355894 1997,200085 51,993663 0,313374 0 0,026326 

RR 860,476902 1198,043151 352,893066 316,62408 281,237983 0 81,671967 

Baixa 962,736211 280,16219 0,000016 321,771164 3,449696 0 0,156663 

TP 142,563923 381,049332 299,545949 153,718958 371,672029 0 0,502849 

Cs 0 0 0 0 0 519,057474 0,000109 

SA 0,166165 155,518247 589,274397 325,832647 0 0,04688 148,302136 
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ANEXO II.4: Resultados da modelação (Dist e Did) 
 

Dist: Car - BASE (1.1) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 0,874059 1,918999 3,072251 2,477605 2,707075 2,620608 

AVL 0,46571 0 2,344861 3,498112 2,903466 3,454214 3,046469 

RR 1,922767 1,919699 0 2,041467 1,446821 1,676292 1,589824 

Baixa 3,029438 3,02637 1,601257 0 0,800549 1,459212 0,943552 

TP 2,404287 2,401219 0,976106 0,770043 0 1,071999 0,19727 

Cs 3,319165 3,316097 1,896011 1,689948 1,095302 0 1,238305 

SA 2,77704 2,773972 1,348859 1,142796 0,332414 1,384663 0 

 
 

Did: Car - BASE (1.1) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 0 0,756434 1,405613 1,93051 2,273551 2,137588 2,406185 

AVL 0,756434 0 0,672774 1,198248 1,548754 1,46715 1,657874 

RR 1,405613 0,672774 0 0,526778 0,876053 0,825176 1,004772 

Baixa 1,93051 1,198248 0,526778 0 0,352911 0,44325 0,503715 

TP 2,273551 1,548754 0,876053 0,352911 0 0,364704 0,302853 

Cs 2,137588 1,46715 0,825176 0,44325 0,364704 0 0,667225 

SA 2,406185 1,657874 1,004772 0,503715 0,302853 0,667225 0 
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ANEXO III: Relação entre Cenários 

ANEXO III.1: Relação entre Cenários (Tcur) 

 

 

AV: 20 km/h (2.1) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques  -  -   0,31    - 0,54    -   0,64    - 0,71    - 0,63    - 0,71    

AVL        0,52     -  - 0,52    -   0,63    - 0,69    - 0,61    - 0,70    

RR        0,79        0,66     -  -   0,65    - 0,76    - 0,64    - 0,76    

Baixa        0,86        0,79      0,76     -  - 0,21      0,91    - 0,38    

TP        0,44        0,38      0,05    -   0,03     -    0,76    - 0,72    

Cs        0,39        0,34      0,13        0,09    - 0,08     -  - 0,28    

SA        0,27        0,22    - 0,06    -   0,11      0,08      0,51     -  

AV: 30 km/h (2.2) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques  -  -   0,54    - 0,68    -   0,73    - 0,78    - 0,73    - 0,78    

AVL        0,03     -  - 0,67    -   0,72    - 0,77    - 0,71    - 0,77    

RR        0,24        0,15     -  -   0,72    - 0,79    - 0,70    - 0,79    

Baixa        0,29        0,25      0,29     -  - 0,42      0,37    - 0,54    

TP        0,01    -   0,04    - 0,21    -   0,28     -    0,29    - 0,76    

Cs -      0,03    -   0,06    - 0,17    -   0,21    - 0,32     -  - 0,46    

SA -      0,12    -   0,15    - 0,31    -   0,37    - 0,25      0,07     -  

 Car+AV: 20 km/h (3.1) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -   0,28    - 0,53    -   0,57    - 0,65    - 0,60    - 0,61    

 AVL         0,53     -  - 0,50    -   0,56    - 0,64    - 0,57    - 0,60    

 RR         0,81        0,69     -  -   0,55    - 0,67    - 0,58    - 0,62    

 Baixa         1,25        1,19      1,43     -    0,38      1,25      0,33    

 TP         0,59        0,52      0,28        0,22     -    0,76      0,20    

 Cs         0,59        0,54      0,40        0,38      0,26     -    0,25    

SA        0,42        0,37      0,15        0,11      0,18      0,56     -  
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 Car+AV: 30 km/h (3.2) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -   0,48    - 0,62    -   0,57    - 0,56    - 0,61    - 0,44    

 AVL         0,05     -  - 0,61    -   0,57    - 0,56    - 0,60    - 0,45    

 RR         0,29        0,20     -  -   0,49    - 0,47    - 0,51    - 0,29    

 Baixa         0,83        0,78      1,18     -    1,06      0,62      1,42    

 TP         0,14        0,10    - 0,01    -   0,08     -    0,29      2,10    

 Cs         0,56        0,52      0,64        0,65      1,60     -    1,79    

SA        0,02    -   0,01    - 0,13    -   0,18    - 0,16      0,11     -  

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -    11,86      1,44        0,75      0,78      1,24      0,84    

 AVL       77,52     -    1,20        0,67      0,69      1,15      0,76    

 RR         5,82        5,61     -      0,27      0,26      0,88      0,39    

 Baixa         2,87        2,75    - 0,73     -    6,05      9,12      4,86    

 TP         3,40        3,29      0,19        0,13     -    0,53      0,12    

 Cs         2,61        2,53      0,39        0,37      0,36     -    0,96    

SA        2,44        2,35    - 0,00    -   0,06      0,40      0,55     -  

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.2) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -      7,95      0,96        0,37      0,41      0,78      0,46    

 AVL       53,12     -    0,76        0,31      0,34      0,70      0,39    

 RR         2,73        2,67     -  -   0,02    - 0,01      0,47      0,10    

 Baixa         1,16        1,13    - 0,75     -    4,51      6,87      3,61    

 TP         1,50        1,47    - 0,17    -   0,24     -    0,13      0,00    

 Cs         1,14        1,11      0,00    -   0,02      0,04     -    0,54    

SA        0,94        0,92    - 0,35    -   0,41    - 0,09      0,00     -  

 Car+AV: 20 km/h (3.1) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -   0,24    - 0,53    -   0,57    - 0,65    - 0,60    - 0,61    

 AVL         0,78     -  - 0,49    -   0,55    - 0,63    - 0,57    - 0,60    

 RR         0,81        0,74     -  -   0,54    - 0,67    - 0,58    - 0,62    

 Baixa         1,25        1,21      1,43     -    0,38      1,25      0,33    

 TP         0,59        0,55      0,28        0,28     -    0,76      0,20    

 Cs         0,59        0,56      0,40        0,41      0,26     -    0,25    

SA        0,44        0,41      0,18        0,17      0,35      0,62     -  
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 Car+AV: 30 km/h (3.2) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -   0,44    - 0,62    -   0,56    - 0,56    - 0,61    - 0,44    

 AVL         0,30     -  - 0,60    -   0,56    - 0,55    - 0,59    - 0,44    

 RR         0,29        0,25     -  -   0,48    - 0,47    - 0,51    - 0,29    

 Baixa         0,83        0,81      1,18     -    1,06      0,62      1,42    

 TP         0,14        0,13    - 0,01    -   0,02     -    0,29      2,10    

 Cs         0,56        0,54      0,64        0,68      1,60     -    1,79    

SA        0,04        0,03    - 0,11    -   0,12      0,02      0,17     -  

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -   0,36    - 0,57    -   0,67    - 0,71    - 0,66    - 0,68    

 AVL         0,69     -  - 0,53    -   0,65    - 0,69    - 0,63    - 0,66    

 RR         0,78        0,71     -  -   0,96    - 0,75    - 0,67    - 0,69    

 Baixa         0,79        0,76      0,66     -    0,04      0,86      0,06    

 TP         0,46        0,42      0,08        0,06     -    0,76      0,12    

 Cs         0,35        0,33      0,09        0,07      0,18     -    0,16    

SA        0,30        0,28    - 0,00    -   0,02      0,58      0,70     -  

 Car+AV (Corredor AV): 30 km/h (4.2) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -   0,51    - 0,66    -   0,76    - 0,79    - 0,75    - 0,75    

 AVL         0,24     -  - 0,65    -   0,75    - 0,77    - 0,73    - 0,74    

 RR         0,27        0,24     -  -   0,97    - 0,82    - 0,76    - 0,77    

 Baixa         0,25        0,23      0,18     -  - 0,24      0,33    - 0,16    

 TP         0,01    -   0,00    - 0,22    -   0,24     -    0,29      0,00    

 Cs  -      0,05    -   0,07    - 0,22    -   0,23    - 0,13     -  - 0,09    

SA -      0,09    -   0,10    - 0,29    -   0,31      0,09      0,20     -  
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ANEXO III.2: Relação entre Cenários (Vcur) 
 
 
 

AV: 20 km/h (2.1) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques  -     0,45       1,20       1,79      2,47      1,72      2,49    

AVL -      0,34     -     1,10       1,69      2,27      1,31      2,29    

RR -      0,44    -  0,40     -     1,86      3,22      1,76      3,21    

Baixa -      0,32    -  0,30    -  0,07     -    0,26    - 0,48      0,61    

TP -      0,31    -  0,27    -  0,04       0,03     -  - 0,43      2,53    

Cs -      0,28    -  0,25    -  0,12    -  0,09      0,08     -    0,39    

SA -      0,21    -  0,18       0,06       0,13    - 0,07    - 0,34     -  

AV: 30 km/h (2.2) 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques  -     1,16       2,17       2,72      3,54      2,68      3,55    

AVL -      0,03     -     2,04       2,62      3,34      2,16      3,36    

RR -      0,19    -  0,13     -     2,51      3,80      2,31      3,80    

Baixa -      0,03       0,01       0,27     -    0,72    - 0,27      1,17    

TP -      0,01       0,04       0,26       0,40     -  - 0,23      3,11    

Cs        0,03       0,07       0,20       0,26      0,47     -    0,87    

SA        0,14       0,18       0,45       0,58      0,33    - 0,07     -  

 Car+AV: 20 km/h (3.1) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -     0,40       1,11       1,33      1,86      1,48      1,60    

 AVL  -      0,35     -     1,02       1,27      1,74      1,13      1,51    

 RR  -      0,45    -  0,41     -     1,21      2,07      1,39      1,60    

 Baixa  -      0,44    -  0,42    -  0,32     -  - 0,28    - 0,56    - 0,25    

 TP  -      0,37    -  0,35    -  0,22    -  0,18     -  - 0,43    - 0,17    

 Cs  -      0,37    -  0,35    -  0,29    -  0,28    - 0,21     -  - 0,20    

SA -      0,30    -  0,27    -  0,13    -  0,10    - 0,15    - 0,36     -  

 Car+AV: 30 km/h (3.2) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -     0,91       1,61       1,31      1,27      1,55      0,80    

 AVL  -      0,05     -     1,56       1,30      1,27      1,26      0,81    

 RR  -      0,23    -  0,17     -     0,95      0,88      1,04      0,41    

 Baixa  -      0,31    -  0,29    -  0,25     -  - 0,51    - 0,38    - 0,59    

 TP  -      0,13    -  0,09       0,01       0,08     -  - 0,23    - 0,68    

 Cs  -      0,36    -  0,34    -  0,39    -  0,39    - 0,62     -  - 0,64    

SA -      0,03       0,01       0,15       0,21      0,19    - 0,10     -  
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 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -  0,74    -  0,64    -  0,43    - 0,44    - 0,53    - 0,46    

 AVL  -      0,92     -  -  0,65    -  0,46    - 0,48    - 0,60    - 0,49    

 RR  -      0,89    -  0,87     -  -  0,31    - 0,34    - 0,48    - 0,38    

 Baixa  -      0,78    -  0,75       1,36     -  - 0,80    - 0,89    - 0,76    

 TP  -      0,77    -  0,74    -  0,12    -  0,06     -  - 0,44    - 0,10    

 Cs  -      0,73    -  0,71    -  0,35    -  0,34    - 0,38     -  - 0,54    

SA -      0,71    -  0,68    -  0,00       0,05    - 0,29    - 0,42     -  

 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.2) - AV 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -  -  0,63    -  0,55    -  0,28    - 0,30    - 0,40    - 0,31    

 AVL  -      0,89     -  -  0,57    -  0,32    - 0,35    - 0,49    - 0,36    

 RR  -      0,80    -  0,76     -  -  0,10    - 0,16    - 0,34    - 0,21    

 Baixa  -      0,60    -  0,55       1,55     -  - 0,74    - 0,86    - 0,70    

 TP  -      0,59    -  0,54       0,26       0,40     -  - 0,23    - 0,00    

 Cs  -      0,55    -  0,51    -  0,09    -  0,08    - 0,19     -  - 0,42    

SA -      0,48    -  0,43       0,53       0,68      0,10    - 0,11     -  

 Car+AV: 20 km/h (3.1) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -     0,32       1,11       1,30      1,86      1,48      1,60    

 AVL  -      0,44     -     0,97       1,22      1,71      1,09      1,48    

 RR  -      0,45    -  0,43     -     1,18      2,07      1,39      1,60    

 Baixa  -      0,44    -  0,43    -  0,32     -  - 0,28    - 0,56    - 0,25    

 TP  -      0,37    -  0,36    -  0,22    -  0,22     -  - 0,43    - 0,17    

 Cs  -      0,37    -  0,36    -  0,29    -  0,29    - 0,21     -  - 0,20    

SA -      0,31    -  0,29    -  0,15    -  0,14    - 0,26    - 0,38     -  

 Car+AV: 30 km/h (3.2) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -     0,77       1,61       1,28      1,27      1,55      0,80    

 AVL  -      0,23     -     1,49       1,25      1,24      1,22      0,80    

 RR  -      0,23    -  0,20     -     0,93      0,88      1,04      0,41    

 Baixa  -      0,31    -  0,31    -  0,25     -  - 0,51    - 0,38    - 0,59    

 TP  -      0,13    -  0,11       0,01       0,02     -  - 0,23    - 0,68    

 Cs  -      0,36    -  0,35    -  0,39    -  0,41    - 0,62     -  - 0,64    

SA -      0,04    -  0,03       0,12       0,14    - 0,02    - 0,14     -  
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 Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -     0,57       1,30       2,01      2,46      1,93      2,08    

 AVL  -      0,41     -     1,15       1,86      2,22      1,44      1,92    

 RR  -      0,44    -  0,42     -     5,61      2,97      2,01      2,24    

 Baixa  -      0,30    -  0,28    -  0,01     -  - 0,04    - 0,46    - 0,06    

 TP  -      0,32    -  0,30    -  0,07    -  0,05     -  - 0,43    - 0,10    

 Cs  -      0,26    -  0,25    -  0,08    -  0,07    - 0,15     -  - 0,14    

SA -      0,24    -  0,22       0,00       0,02    - 0,37    - 0,41     -  

 Car+AV (Corredor AV): 30 km/h (4.2) - CAR 

  Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

 Marques   -     1,05       1,98       3,14      3,67      2,93      3,05    

 AVL  -      0,19     -     1,82       2,94      3,39      2,31      2,86    

 RR  -      0,21    -  0,19     -     6,60      4,54      3,16      3,27    

 Baixa         0,01       0,02       0,38     -    0,32    - 0,25      0,20    

 TP  -      0,01       0,00       0,28       0,32     -  - 0,23    - 0,00    

 Cs         0,06       0,07       0,28       0,30      0,15     -    0,10    

SA        0,10       0,11       0,40       0,44    - 0,08    - 0,17     -  
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ANEXO III.3: Relação entre Cenários (Volumes de tráfego) 
 

AV: 20 km/h (2.1) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques -            56 271 32 240 -     54 - -  1 056 

AVL -            91 -     53 341 386 872 - -  1 214 

RR 383 584 -        54 292 143 - -      279 

Baixa -          283 -  451 343 -     50 445 - 92 

TP -          158 117 -        31 -     15 -     57 - -          1 

Cs - - - - - -     80 0 

SA -          166 -  606 178 310 -       0 -  256 -        23 

AV: 30 km/h (2.2) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques -          138 355 3 220 -     26 - -  1 055 

AVL -          224 -  130 619 315 536 - -  1 186 

RR 389 542 -      134 129 115 - 549 

Baixa -          264 -  450 386 -   122 93 - 211 

TP -          152 211 53 -     46 -  141 - -          1 

Cs - - - - - -  197 0 

SA -          166 -  605 180 184 -       0 -       1 -        56 

Car+AV: 20 km/h (3.1) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques 23 -  240 108 313 -     52 - -  1 056 

AVL -       1 038 22 169 521 581 - -  1 215 

RR 97 91 22 103 189 - -        83 

Baixa -          210 -  446 -        59 20 121 - 757 

TP -          155 226 -          4 -   139 23 - 1 767 

Cs - - - - - 33 36 

SA -          166 -  605 343 147 -       0 -  256 9 
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Car+AV: 30 km/h (3.2) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques -            17 -  561 1 190 257 114 - -  1 055 

AVL -       1 160 -     16 -      224 349 215 - -  1 173 

RR -            19 -  191 -        16 59 87 - 478 

Baixa 94 -  363 -      131 -     15 -     19 - 430 

TP -            79 165 -        56 -   159 -     17 - 1 706 

Cs - - - - - -     24 688 

SA -          166 -  569 343 118 -       0 -  256 -          7 

Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.1) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques -            55 -  332 217 23 203 - -      341 

AVL -          670 -     52 1 082 -   120 63 - -      487 

RR -          169 -  199 -        54 -        4 304 - -      142 

Baixa 414 -  402 209 -     49 28 - 699 

TP -            69 -     33 118 -     20 -     56 - -          2 

Cs - - - - - -     79 -          0 

SA -          165 -  220 443 200 -       0 -  256 -        22 

Car+AV (Corredor AV): 20 km/h (4.2) 

 Marques AVL RR Baixa TP CS SA 

Marques -            33 -  622 1 431 38 173 - 213 

AVL -          653 -     31 167 -     69 64 - -      480 

RR -          456 -  635 -        32 2 198 - -      379 

Baixa 636 -  173 230 -     29 300 - 568 

TP -            16 161 2 -     24 -     34 - -          2 

Cs - - - - - -     48 -          0 

SA -          166 -  451 300 120 -       0 -  256 -        14 

 

 


