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Resumo 

 

Dada a crescente utilização do transporte individual, e consequente aumento de 

congestionamentos, especialmente em áreas urbanas em que o espaço é um factor crítico, a 

adopção de sistemas de controlo de tráfego adquirem um papel cada vez mais importante nos 

sistemas de tráfego.  

Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores, estes sistemas têm vindo 

a sofrer uma grande evolução, passando-se de sistemas simples de optimização para sistemas 

de controlo de tráfego em tempo real. 

Esta dissertação debruça-se sobre a problemática dos congestionamentos recorrentes em 

intersecções e sobre a utilização de sistemas inteligentes de controlo de tráfego na resolução 

deste tipo de problemas. É estudada a viabilidade da utilização de vias individualizadas 

dinâmicas para melhorar situações de congestionamentos recorrentes em intersecções 

problemáticas, uma vez que se considera que desta forma se poderão reduzir tanto os tempos 

de percurso como a sinistralidade associada ao cruzamento de fluxos. 

Através da escolha de uma intersecção com características que se consideraram apropriadas à 

implementação deste tipo de sistema de controlo de tráfego, foi estudada a validade das 

hipóteses colocadas. Deste modo, numa primeira fase, foi feita a modelação e validação da 

intersecção, feitas com o intuito de simular o cruzamento real com maior exactidão possível. 

Numa segunda fase, foram simuladas diversas opções recorrendo à utilização de vias 

individualizadas dinâmicas, sendo os resultados das diversas opções comparadas em termos de 

tempos de percurso e velocidades médias.  

Através da elaboração deste trabalho concluiu-se que as vias individualizadas dinâmicas podem 

trazer vantagens quando utilizadas em intersecções com determinadas características de 

traçado e fluxo. 
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Abstract: 

The increase on use of individual transportation is creating major problems in traffic systems. 

Consequently, intelligent transportation systems are gaining more importance, especially in urban 

areas where physical space is an important issue.  

Nowadays, as computer processing times diminish, these kinds of systems are having a great 

evolution. This evolution can be seen every day, and in few years we have passed from simple 

optimization processes to real-time traffic control. 

This dissertation focuses on regular traffic-jams in intersections and in the use of intelligent traffic 

control systems in the solution of this type of problems. It is also studied the use of dynamic 

individual traffic lanes to solve regular traffic-jams in problematic intersections as it is considered 

that this method can reduce travelling times and accidents associated with the crossing of traffic 

flows. 

To study the benefits of dynamic individual traffic lanes, it was chosen an intersection with 

characteristics appropriated to the implementation of this traffic control system. First, a model of 

the intersection was made and validated, to simulate real intersection with accuracy. After the 

model was calibrated, several options using dynamic individual traffic lanes where simulated. The 

results obtained where then compared regarding travelling time and mean velocities.  

After this studied it was concluded that the use of dynamic individual traffic lanes can bring 

advantages when used in intersections with particular characteristics of design and flow.  
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1 Introdução 

1.1 Notas Introdutórias 

Ao longo dos anos, tem-se vindo a assistir a um grande aumento da utilização dos sistemas de 

tráfego, especialmente no que diz respeito ao transporte individual. Estes sistemas podem ser 

definidos como um conjunto formado por instalações fixas, por fluxos e por sistemas de controlo 

que permitem que a circulação se faça, de forma eficiente e segura. Os sistemas de tráfego têm 

como objectivo providenciar níveis de acessibilidade elevada sem contudo comprometerem a 

segurança do tráfego e o Ambiente, tudo isto da forma o mais económica possível. 

Muitos são os problemas que têm vindo a surgir devido ao aumento do número de veículos que 

circulam diariamente nas estradas, quer em termos de segurança e de poluição, quer em termos 

de eficiência. De forma a dar resposta a este aumento de utilização, sem perder de vista os 

objectivos iniciais, têm-se vindo a criar sistemas cada vez mais elaborados de controlo e de 

acalmia de tráfego.  

Nesta dissertação pretende-se estudar a viabilidade da utilização de vias individualizadas 

dinâmicas para melhorar situações de congestionamentos recorrentes em intersecções 

problemáticas. Pensa-se que este sistema poderá levar a uma circulação mais ordeira dos 

veículos, reduzindo-se o número de perturbações e, com isto, levar a uma diminuição dos 

tempos de percurso.  

Para testar a validade desta hipótese, recorreu-se à modelação e à simulação de um caso de 

estudo, através do programa de micro-simulação CubeDynasim. 

Numa primeira fase, foi escolhida uma intersecção com características que se julgara adequadas 

para a implementação das vias individualizadas dinâmicas. Essa intersecção foi modelada e 

validada, de forma a simular o cruzamento real com a maior exactidão possível. Foram ainda 

medidos os fluxos que circulavam nessa intersecção, nas horas consideradas como críticas. 

Numa segunda fase, foram feitas as modificações necessárias ao modelo de forma a simular 

diversas opções de adopção de individualização de vias. Estas opções foram comparadas com o 

modelo inicial, de forma a concluir se a adopção deste sistema poderia ou não trazer vantagens 

para a intersecção em estudo. 

 

1.2 Simulação de Tráfego Rodoviário 

Cada vez mais, os problemas de tráfego e congestionamentos vêm a fazer parte dos problemas 

económicos e sociais dos países industrializados. A única forma de resolver estas questões é 
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através do conhecimento da dinâmica do tráfego. Ao longo dos últimos cinquenta anos, tem-se 

vindo a assistir a uma grande evolução das técnicas que envolvem a Engenharia de Tráfego 

[Hoogendoorn & Bovy,2001]. 

O termo simulação é usado para definir qualquer modelo que pretenda representar uma 

realidade. Deste modo, a simulação surgiu como resposta à necessidade de prever as 

consequências de uma dada acção num sistema, sem que para isso haja necessidade de 

submeter esse mesmo sistema a mudanças que o degradem ou melhorem. A simulação é 

especialmente importante para a Engenharia de Tráfego, uma vez que esta lida não só com 

condicionantes físicas mas também sociais, de forma que as mudanças a introduzir devem ser 

sempre cuidadosamente estudadas, antes de serem implementadas.   

Actualmente existem diversos programas comerciais que permitem simular quase todas as 

situações, com o grau de pormenor pretendido, a custos e com tempos de simulação 

relativamente reduzidos. Deste modo, contrariamente ao que sucedia há alguns anos atrás, a 

simulação tornou-se uma alternativa muito utilizada no estudo de planeamento urbano e não 

urbano, no estudo de novas alternativas ou na optimização de sistemas inteligentes de controlo 

de tráfego. 

  

1.3 Sistemas Inteligentes de Controlo de Tráfego 

Actualmente existe uma grande quantidade de tecnologias emergentes relacionadas com o 

controlo de tráfego. Embora a sua utilização seja já abundante, trata-se de um campo onde 

ainda existe grande margem de evolução, uma vez que este tipo de sistemas permite melhorias 

significativas nas redes viárias, quando bem executado. Com a melhoria dos meios informáticos, 

é possível recorrer a programas de cálculo cada vez mais elaborados. Para além disso, 

consegue-se efectuar comunicações, em tempo quase real, com o sistema, surgindo assim um 

leque cada vez mais vasto de sistemas de controlo e de monitorização, alguns por métodos 

remotos, que têm vindo a se afirmar como bastante eficazes, no combate aos 

congestionamentos e acidentes.     

Este tipo de sistemas tem por principais objectivos a melhoria da eficiência da rede viária, o 

aumento da segurança e reduções na poluição [Papacostas & Prevedouros,1993]. Podem ser 

divididos em 4 categorias, consoante o tipo de acção ou o elemento sobre o qual actuam: 

sistemas de controlo de incidentes em auto-estradas; sistemas de regulação em zona urbana; 

sistemas de gestão de transportes públicos; e sistemas de informação a utentes de sistemas 

multimodais. Esta temática foi abordada de forma mais detalhada em sub capítulo apropriado. 
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A adopção de vias individualizadas dinâmicas, num troço de estrada, insere-se nos sistemas 

inteligentes de controlo de tráfego, integra elementos físicos, inseridos dentro do sistema, e uma 

componente informática, na qual são processados os dados. Com efeito, pretende-se uma 

adaptação automática do estado da via em função das condições de trânsito que se verifiquem, 

de modo a que a circulação se processe da forma mais eficiente possível.  

 

1.4 Objectivos 

Esta dissertação tem como objectivo o estudo das vantagens e dos inconvenientes da adopção 

de vias individualizadas dinâmicas em intersecções problemáticas. 

Dado que se trata de um sistema inovador, não estando portanto implementado em nenhum 

local, a forma encontrada para estudar a sua viabilidade foi através da modelação e simulação 

de um caso de estudo. A intersecção a utilizar no estudo deveria, por um lado, sofrer de 

problemas de congestionamentos recorrentes e, por outro, teria de possuir características 

geométricas que permitissem a individualização das suas vias.  

Deste modo, modelou-se uma intersecção que reunisse os requisitos necessários à 

implementação das vias individualizadas dinâmicas e simulou-se a implementação das vias 

individualizadas, de forma a tentar compreender os impactos que elas tinham no funcionamento 

dos cruzamentos. 

 

1.5 Âmbito do Trabalho 

Após o estudo das alternativas existentes actualmente para ajudar a resolver problemas de 

congestionamentos recorrentes em intersecções, e após a observação de algumas intersecções 

que sofriam desse problema, concluiu-se que em muitos casos essas alternativas não 

conseguiam dar resposta às necessidades as intersecções. Para tentar melhorar o 

funcionamento de intersecções com um determinado tipo de características, surgiu a ideia das 

Vias Individualizadas Dinâmicas. 

A adopção de vias individualizadas dinâmicas foi justificada com base na teoria de que as 

perturbações nos fluxos de trânsito, provocadas pelas sucessivas mudanças de via em zonas 

congestionadas provoca agravamentos nas condições de circulação. Deste modo, partiu-se do 

principio que ao individualizar os fluxos, reduziam-se as perturbações, provocando uma melhoria 

nas condições de circulação. Para além disso, em algumas intersecções, foi possível verificar, 

que fluxos com valores relativamente baixos de veículos, com destino a zonas de pouco 

congestionamento, eram fortemente afectados por fluxos de grande intensidade que fluíam em 
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conjunto. A adopção de vias individualizadas permitiu melhorar consideravelmente os tempos de 

percurso dos fluxos que não tinham necessariamente de circular em vias congestionadas e, 

eventualmente, também introduzir uma diminuição dos tempos de percurso do restante tráfego, 

pelas razões acima referidas.   

A necessidade de serem dinâmicas deve-se ao facto delas serem polivalentes: em situações de 

pouco tráfego, a individualização de vias não permite a ultrapassagem a veículos mais lentos. 

Deste modo, pretende-se que as vias só estejam individualizadas, de uma forma automática, na 

zona congestionada. 

Numa primeira fase do trabalho, foi então escolhida uma intersecção que satisfizesse todos os 

requisitos necessários à adopção deste tipo de sistema de controlo de tráfego. O troço escolhido 

para testar a individualização das vias corresponde à zona da intersecção do IC20 sentido 

Oeste-Este, que liga a Costa da Caparica a Almada, com a A2, que liga a zona sul do país a 

Lisboa. Este troço é constituído por 3 vias, por onde circulam os fluxos com origem na zona da 

Caparica e com 3 destinos distintos: Setúbal, Lisboa e Almada. Por observação no local, verifica-

se, que existem fortes condicionantes para o fluxo que circula no IC20 com destino a Lisboa, 

pois a zona da A2 para a qual este se dirige está fortemente congestionada devido à Ponte 25 

de Abril. Deste modo, este fluxo vai condicionar tanto o fluxo do IC20 que circula no sentido 

Oeste-Este em direcção a Almada, como o que circula no mesmo sentido, mas em direcção à A2, 

no sentido Norte-Sul (Setúbal). Assim, estes fluxos que teoricamente não deveriam sofrer de 

problemas de congestionamento, são afectados pelas filas formadas pelo tráfego que circula 

com destino a Lisboa, que acaba por congestionar as 3 vias de rodagem do IC20. Dadas as 

características desta intersecção, pensou-se que seria um bom exemplo para a validação dos 

fundamentos, em que se baseia esta dissertação.   

A segunda fase do trabalho consistiu em reunir toda a informação necessária à correcta 

modelação da intersecção, em modelar a zona do cruzamento em estudo e em validar o modelo. 

Para isso foram feitos diversos trabalhos de campo, dos quais se podem referir as contagens de 

veículos feitas no local, as cronometragens de tempos de percurso e os contactos efectuados 

com as Estradas de Portugal, Lusoponte e com a Câmara Municipal de Almada.   

Por fim, numa última fase, foram modeladas três alternativas, de forma a se conseguirem 

compreender quais os efeitos que a individualização das vias teria no comportamento do tráfego. 

Na primeira opção, foi individualizado o fluxo com origem na zona da Caparica e destino a 

Setúbal e Sul do país. Deste modo, dado que a saída do IC20 para este destino é anterior às 

restantes saídas, a via individualizada é a mais à direita. Na segunda opção o fluxo com destino 

a Almada foi individualizado dos restantes, por individualização da via mais à esquerda. Na 

terceira opção, as 3 vias foram individualizadas, pelo que os fluxos circulam todos separados, 

não havendo zonas de conflito.  
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Para cada uma das opções anteriormente descritas, foram efectuadas diversas simulações, 

tendo-se utilizado os valores de fluxo tráfego registados para a hora de ponta, assim como 

valores superiores e inferiores a este valor. Estas simulações tiveram como objectivo fornecer 

dados para comparação de alternativas, para diferentes valores de fluxos de tráfego.  

Através das comparações efectuadas, foi possível concluir qual a opção que melhores 

resultados oferecia. 

 

1.6 Organização da Dissertação 

Esta dissertação começa por introduzir, no capítulo 2, os conceitos fundamentais associados 

quer aos projectos rodoviários, quer aos fluxos de tráfego.  

No capítulo 3, foi introduzido o tema do controlo de tráfego. Numa primeira parte, foi abordado o 

tema da simulação de tráfego, em especial da micro-simulação, dada a sua importância para 

este estudo. Foi ainda feita uma descrição das funcionalidades do programa de simulação 

utilizado. Numa segunda parte, foi feita uma descrição das medidas de controlo de tráfego 

urbano, actualmente em utilização e explicou-se o princípio de funcionamento das vias 

individualizadas dinâmicas. 

No capítulo 4 foi feita uma descrição do caso de estudo, assim como dos dados utilizados para a 

modelação da intersecção. Foram explicados os critérios usados para modelar o sistema, os 

trabalhos de campo efectuados de forma a adquirir a informação necessária à modelação e as 

formas adoptadas para validar o modelo. Os resultados foram apresentados no final deste 

capítulo, sendo feitas comparações entre a situação existente e as diversas alternativas 

propostas. 

Por fim, as conclusões foram expostas no capítulo 5. Ainda neste capítulo são referidos mais 

alguns estudos que poderiam ser efectuados no âmbito da implementação das vias 

individualizadas dinâmicas. 
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2 Conceitos Fundamentais  

2.1 Projectos Rodoviários 

2.1.1 Parâmetros de Caracterização 

Tal como referido anteriormente, um sistema de tráfego, é constituído por uma componente 

física, por fluxos e por sistemas de controlo. Considera-se ser difícil compreender cabalmente 

como circulam os fluxos e porque têm determinados comportamentos sem compreender primeiro 

como “funciona” a parte fixa do sistema, que no fundo é a base deste conjunto. Por outro lado, 

julga-se ser muito difícil determinar como esses fluxos podem ser “ajudados” a ter um melhor 

comportamento sem antes se compreender a relação dos fluxos com as vias onde eles circulam. 

Neste capítulo vão-se abordar algumas das noções mais importantes para melhor compreender 

aquela que é a base de todos os sistemas de tráfego: as vias de comunicação. Neste caso serão 

apenas abordados os temas relacionados com rodovias, uma vez que é aquele que se prende 

com o estudo em causa. 

No caso do tráfego rodoviário, a componente fixa dos sistemas de tráfego é constituída, por um 

conjunto de troços e nós. Os troços constituem as estradas e os nós as intersecções. De seguida, 

apresentam-se os parâmetros que permitem caracterizar estes constituintes, assim como são 

apresentadas algumas características das intersecções. 

Ao número máximo de veículos que podem atravessar, de uma forma estável, uma dada secção 

de uma estrada durante um determinado período de tempo, dá-se o nome de capacidade dessa 

secção. A capacidade de uma via de auto-estrada, em condições normais é de 

aproximadamente 2400 veículos por hora, dependendo este valor das características das vias. 

[McShane & Roess & Prassas,1998] 

A capacidade é afectada por diversos factores, podendo estes ser divididos em dois grupos 

principais: os factores que dependem da estrada e os que dependem das características do 

tráfego. [Kraemer,2003;TRB,2000] 

São diversos os factores que dependem das características da estrada. O primeiro factor que se 

pode destacar é secção transversal, cujo aumento conduz a um aumento da capacidade para 

larguras até aos 3,60 m. Para larguras superiores a este valor não se conseguem aumentos 

significativos. Outro factor a destacar é a existência de obstáculos laterais que, quando situados 

a distâncias inferiores a 1,80 m do limite da via, levam a uma tendência por parte dos condutores 

de se afastarem deles. Deste modo, cria-se um efeito de estreitamento da via e, 

consequentemente, uma diminuição da sua capacidade. Por último, pode referir-se o traçado, já 
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que a velocidade de projecto adoptada para uma estrada influencia a velocidade de circulação 

dos veículos que nela circulam e, consequentemente, condiciona a capacidade.  

Alguns dos factores dos quais depende o tráfego são: quantidade de veículos pesados, a 

distribuição do tráfego pelas vias e os condutores. A quantidade de veículos pesados afecta as 

condições de tráfego uma vez que dada a sua menor velocidade de circulação e as maiores 

dimensões deste tipo de veículos, quanto maior for o número de veículos pesados presente 

numa estrada, menor será a sua capacidade. Relativamente à distribuição do tráfego pelas vias 

verifica-se que nas estradas com mais do que uma via, os veículos mais rápidos tendem a 

utilizar as vias mais à esquerda para evitarem veículos mais lentos, pelo que a capacidade das 

vias mais à esquerda é geralmente superior às vias da direita. A influência dos condutores faz-se 

notar uma vez que quando estes são utilizadores habituais de uma estrada, dado que circulam 

com velocidades superiores, a capacidade da estrada é superior (por exemplo, em estradas em 

que a maior parte do tráfego é devida a movimentos pendulares). 

Segundo [Papacostas & Prevedouros,1993], o nível de serviço é um parâmetro puramente 

qualitativo das condições de circulação e tem em conta factores como a velocidade e o tempo de 

percurso, a segurança, a comodidade de condução e os custos de funcionamento. Usa seis 

níveis de serviço que são designados, do melhor ao pior, por letras de A a F: 

• Nível de serviço A – a velocidade de circulação é praticamente igual à velocidade 

pretendida pelo condutor, apesar da possibilidade de circularem veículos mais lentos na 

estrada. Este nível de serviço corresponde a condições de circulação livre, com grande 

comodidade física e psicológica para os condutores; 

• Nível de serviço B – a velocidade dos veículos, especialmente dos mais rápidos, é 

influenciada por outros veículos mais lentos. No entanto, não se chegam a formar filas, 

correspondendo a condições de circulação estáveis; 

• Nível de serviço C – A maioria dos condutores tem de ajustar a velocidade, tendo em 

conta os veículos que o precedem. A circulação continua estável, mas é exigido ao 

condutor um maior nível de atenção e, consequentemente, um maior desgaste físico e 

psicológico para circular em segurança; 

• Nível de serviço D – todos os veículos têm de ajustar a sua velocidade devido aos 

veículos que os precedem. Há uma redução de velocidade média e há formação de 

pelotões, uma vez que se torna difícil a ultrapassagem. A circulação aproxima-se da 

instabilidade e qualquer incremento na intensidade de tráfego pode levar à paragem; 

• Nível de serviço E – Corresponde a um nível em que o fluxo atinge a capacidade da 

estrada. A velocidade média de todos os veículos é praticamente igual, sendo as 
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separações entre veículos muito pequenas. São frequentes as paragens bruscas, devido 

a qualquer tipo de incidente; 

• Nível de serviço F – Corresponde à situação de congestionamento, que se dá quando a 

intensidade de tráfego que entra num troço da estrada é superior à sua capacidade. A 

velocidade média é muito baixa e o desgaste dos condutores é extremo. 

 

Figura 2.1 - Relação entre as velocidades e o rácio volume/capacidade em relação ao nível de serviço. 

Adaptado de [Papacostas & Prevedouros,1993]. 

O nível de serviço é influenciado pelos mesmos factores do que a capacidade, uma vez que se 

encontram interligados.  

 

2.1.2 Intersecções e pontos de conflito 

Entende-se por intersecção, toda a zona em que duas ou mais linhas de movimento se cruzam e 

entram em conflito por terem de partilhar o mesmo espaço. São pontos críticos da rede viária, 

quer ao nível de segurança, quer ao nível de capacidade, pelo que o seu dimensionamento deve 

ser pensado de forma a proporcionar, por um lado, uma minimização dos acidentes e, por outro, 

uma máxima comodidade aos utentes. [Viegas,s.d.] 

Os pontos de conflito são os pontos onde as linhas de movimento dos veículos/peões se cruzam, 

convergem ou divergem. Acontecem sobretudo nas zonas das intersecções. O número de 

pontos de conflito e o seu tipo indicam o potencial para acidentes de uma intersecção, pelo que a 
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sua minimização é aconselhável. Cada tipo de intersecção tem um determinado número de 

pontos de conflito, e a sua escolha deve ser criteriosa. Por exemplo, um cruzamento de 4 braços 

(Figura 2.2), com dois sentidos em cada braço e com uma via em cada sentido e onde todos os 

percursos são permitidos, possui 16 pontos de conflito devido ao cruzamento de linhas de 

movimento (secantes), 8 pontos de conflito de convergência e 8 de divergência. Esta análise não 

tem em consideração os fluxos de peões. Deste modo, totalizam-se 32 pontos de conflito, pelo 

que um cruzamento deste género sem qualquer tipo de sinalização só é aconselhável em zonas 

de reduzido fluxo. [ITE,1992] 

 

 

Figura 2.2 - Pontos de conflito num cruzamento de 4 braços. [ITE,1992] 

A escolha do tipo de intersecção depende de factores humanos, de tráfego, sócio-económicos e 

físico-geométricos. Os factores humanos, como o tempo de reacção e os hábitos de condução, 

entre outros, têm uma grande influência, já que o comportamento dos condutores afecta de 

forma decisiva o comportamento geral do tráfego. Os factores de tráfego propriamente ditos 

incluem características como a capacidade pretendida, o número de viragens e de inversões de 

marcha permitidas, a composição das correntes de tráfego, a existência ou não de peões e de 

ciclistas e a velocidade média dos veículos que aí circulam. Nos factores sócio-económicos, é 

necessário ter em conta o retorno do investimento efectuado, através da relação entre o custo de 

cada alternativa e as diferenças, em termos de tempos gastos, por condutores, emissões 

atmosféricas e integração paisagística. Por fim, nos factores físico-geométricos incluem-se a 

problemática do espaço físico e o dimensionamento do cruzamento respeitando as normas em 

vigor.  

Há ainda que ter em atenção na escolha da intersecção a hierarquia das vias que se irão cruzar, 

e o volume de tráfego em cada uma das estradas que contribuem para o cruzamento. Na Figura 
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2.3 está um gráfico orientativo da escolha do tipo de intersecção em função do dos fluxos 

envolvidos. 

As intersecções podem, então, dividir-se em dois tipos fundamentais: as intersecções de nível e 

as intersecções desniveladas. No primeiro tipo considera-se as intersecções sem controlo, com 

prioridade à direita, prioritárias, rotundas ou cruzamentos giratórios e cruzamentos 

semaforizados. Deve-se ter o cuidado de recorrer sempre à solução que melhor se adapta ao 

problema e tentar que essa solução seja o menos dispendiosa possível. Cada um destes tipos 

de intersecção é brevemente analisado de seguida, referindo-se as suas principais 

características, vantagens e desvantagens, assim como as situações em que são mais 

frequentemente adoptadas. 

 

Figura 2.3 – Tipo mais adequado de intersecção em função do fluxo das vias. Adaptado de [Papacostas & 

Prevedouros,1993] 

 

2.1.3 Intersecções de Nível 

As intersecções de nível são as mais utilizadas, principalmente em meio urbano, devido ao seu 

custo mais reduzido e à sua maior adaptabilidade aos espaços.  

São sempre soluções mais económicas do que as intersecções desniveladas, pelo que se deve 

sempre tentar optar por uma intersecção deste tipo. Apenas quando não é possível assegurar as 
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capacidades pretendidas com uma intersecção de nível é que se deve passar para uma solução 

mais dispendiosa. Dentro das intersecções de nível, o mesmo critério volta a aplicar-se:  

Em seguida apresentam-se os vários tipos de intersecção de nível, mais utilizados, iniciando-se 

pelas soluções menos dispendiosos e prosseguindo para as alternativas mais elaboradas: 

a) Intersecções com Prioridade à Direita 

Nos países onde a circulação se faz pela direita, e segundo estipulado na Convenção de Viena 

[ECE,1968], todas as intersecções que não tenham qualquer tipo de sinalização são 

intersecções com prioridade à direita, independentemente da importância das estradas 

confluentes (Figuras 2.4 e 2.5).  

Apesar de não necessitarem de qualquer sinalização, por vezes são utilizados sinais de perigo, 

que não regulam a prioridade mas dão indicação de aproximação de um cruzamento.  

Este tipo de cruzamentos tem a vantagem de ser utilizado numa grande maioria dos países, pelo 

que os condutores estão familiarizados com o seu modo de funcionamento. Têm um custo 

reduzido, já que podem não necessitar de sinalização vertical ou horizontal, e minimizam o 

impacto visual. Como levam a um abrandamento forte do tráfego, são bastante apropriados para 

áreas residenciais, onde se pretende a prática de velocidades mais reduzidas. 

 

 

Figura 2.4  – Intersecção com prioridade à direita. 

[ITE,1992] 

 

Figura 2.5 - Intersecção com prioridade à direita, 

Almada. (fotografia do autor) 

Uma das maiores desvantagens da regra da prioridade à direita é a necessidade de utilizar 

sinalização quando a estrada a que se quer dar prioridade não está à direita. Muitas vezes esta 

situação leva à omissão de sinalização em situações, o que origina que estradas secundárias 

tenham prioridade face à estrada principal. Como não há a necessidade de colocar sinalização 

de cedência de prioridade, estas omissões levam muitas vezes a acidentes. [ITE,1992] 
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b) Intersecções Prioritárias 

As intersecções prioritárias são o tipo mais utilizado em meio urbano e são bastante eficazes 

para cruzamentos de um ramo, com maior densidade de tráfego, com outro, de menor densidade, 

e onde o número de movimentos possíveis seja reduzido. Quando os volumes de tráfego 

aumentam, aumenta também o risco de acidentes, uma vez que os condutores da estrada 

secundária tendem a usar intervalos críticos demasiado pequenos para entrarem na estrada 

principal. Nestes casos deve-se recorrer a intersecções com outro tipo de controlo.  

 

Figura 2.6 - Intersecção em cruz prioritária. 

[ITE,1992] 

 

Figura 2.7 -Intersecção em “T” prioritária, Almada. 

(fotografia do autor) 

As duas formas principais que estas intersecções assumem são intersecções em “T” (Figura 2.7) 

e em cruz (Figura 2.6). São utilizados os sinais de STOP e o de perda de prioridade para definir 

o direito de passagem. O seu traçado deve ser feito tendo em conta factores como a velocidade 

e o volume de tráfego nas estradas envolvidas; o volume de veículos que efectuam movimentos 

de viragem; o tipo de fluxo existente em cada ramo (veículos ligeiros, pesados, peões), e o nível 

de serviço pretendido. [IHT,1987] 

 

c) Rotundas ou Cruzamentos Giratórios 

Entende-se por cruzamento giratório, mais vulgarmente denominado por rotunda, o tipo de 

intersecção constituído por uma praça central, geralmente de forma circular e intransponível, em 

torno da qual circula um fluxo de sentido único e à qual estão associados um conjunto de 

diversos ramos de entrada e de saída de fluxos. Aos ramos de entrada está associada a 

obrigatoriedade de cedência de passagem. [Vasconcelos, s.d] 
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Figura 2.8 - Intersecção com rotunda. 

[USDT,2000] 

 

Figura 2.9 – Rotunda Centro-Sul (Almada). 

[gmaps,2007] 

O seu principal objectivo é o de favorecer as saídas da rotunda e dificultar as entradas, para que 

não haja um bloqueio da circulação. Aliás, é exactamente esse o objectivo da regra da prioridade 

dos veículos que circulam no interior da rotunda, abandonando-se, nestes casos, a habitual 

prioridade à direita. Para além disso, esta regra contribui também para uma redução das 

velocidades praticadas. [Viegas, s.d.] 

Com a adopção desta solução, um cruzamento com vários ramos passa a ser comparável com 

uma sucessão de cruzamentos em “T”, havendo uma redução significativa do número de pontos 

de conflito, e a eliminação de conflitos secantes. Associando a essa redução uma diminuição das 

velocidades de entrada no cruzamento, tem-se geralmente uma diminuição do número de 

acidentes e da sua gravidade, quando comparado com intersecções prioritárias. Apesar de 

serem intersecções que favorecem a segurança, têm alguma incompatibilidade com o fluxo de 

peões e com fluxos avultados de ciclistas. Têm ainda a desvantagem de não ser possível dar 

prioridade a transportes públicos ou veículos prioritários. [IHT,1987] 

As intersecções em rotunda têm, em muitos casos, uma maior capacidade e fiabilidade do que 

as restantes intersecções de nível e um menor tempo de espera. A capacidade de cada entrada 

depende da geometria da mesma. A maior capacidade desta intersecção está associada quer à 

redução do número de pontos de conflito, quer às menores velocidades praticadas. Levam 

também à aceitação de intervalos críticos de menor duração o que, por sua vez, vai beneficiar 

também a capacidade.  

São geralmente uma boa solução para situações onde convirjam 4 ou mais braços e onde a 

percentagem de viragens à esquerda ou inversões de marcha sejam elevadas. Porém, para que 

a rotunda seja uma boa solução, os volumes de tráfego das várias entradas devem ser 
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equilibrados, já que não é possível dar prioridade a nenhum dos movimentos sem recorrer a 

sinalização luminosa. É, pois, uma solução especialmente indicada em cruzamentos de vias de 

hierarquia semelhante. [Viegas, s.d.] 

Como levam a uma redução das velocidades de circulação e a um menor número de 

acelerações e de travagens, existe uma redução do nível de ruído, assim como de consumos de 

combustível e de emissões. Uma outra vantagem é a melhor integração no meio ambiente. 

As rotundas podem ser adoptadas quer em zonas urbanas quer em zonas inter-urbanas, sendo 

usadas frequentemente para marcar alterações ao ambiente rodoviário ou para levar a uma 

moderação da velocidade de circulação (acalmia de tráfego). Porém, a sua implementação 

implica uma grande área disponível de forma a poder acomodar o número de vias necessário 

para a capacidade pretendida e para permitir uma boa visibilidade e raios de viragem 

suficientemente grandes para os veículos pesados. Para além da área ocupada, a topografia do 

terreno oferece também algumas limitações, uma vez que só devem ser adoptadas em trainéis 

com menos de 3% de inclinação e deve evitar-se, em caso de curvas convexas.  

Apresentam, em geral, capacidades semelhantes às conseguidas em intersecções 

semaforizadas, apresentando a desvantagem de serem um sistema passivo no tempo, não 

sendo possível adaptar-se a variações das necessidades ao longo do tempo. Podem ainda 

comprometer a regulação de zonas coordenadas por sistemas activos de regulação, já que 

constituem uma zona onde não há controlo sobre o fluxo a atravessar. [Vasconcelos, s.d] 

Segundo [Viegas, s.d.; Vasconcelos, s.d] para que uma rotunda seja segura e tenha a 

capacidade desejada é necessário ter em atenção alguns pontos na sua concepção. O 

dimensionamento das entradas deve ter em atenção os seguintes aspectos: a distância de 

visibilidade, a curvatura das entradas, o número e largura das vias de entrada, o raio de entrada 

e o espaçamento entre as entradas. 

A distância de visibilidade define-se como a mínima distância que é necessária para que os 

veículos se apercebam da existência de uma rotunda e para que, possam parar em segurança, 

se necessário. Relativamente à curvatura das entradas, o ângulo de entrada deve estar sempre 

entre 20º e 60º (de preferência entre 30º e 40º) de forma a evitar entradas tangenciais ou 

cruzamentos que se assemelhem a cruzamentos em cruz. O número de vias de entrada em 

cada ramo deve ser o mais reduzido possível para minimizar os entrecruzamentos (weaving – 

cruzamento de dois ou mais fluxos de tráfego que circulam no mesmo sentido, durante um 

determinado espaço de estrada) e deve-se eliminar sobrelarguras desnecessárias. O raio de 

entrada depende das características do tráfego envolvido e da funcionalidade das vias 

intersectadas, deve situar-se entre 15 e 20 metros, embora possam admitir-se valores entre 10 e 

50 metros. O espaçamento entre as entradas deve ser sempre o maior possível. 



 
15 

Desta forma, valoriza-se a redução das velocidades, na aproximação à intersecção. Quanto às 

saídas, é necessário também ter alguns cuidados de forma a garantir saídas fáceis e que não 

tragam problemas de bloqueio da rotunda. O raio de saída não deve ser inferior a 20 metros nem 

superior a 100 metros, de forma a garantir velocidades moderadas mas com comodidade. Em 

relação à largura das saídas, deve-se assegurar a continuidade do número de vias atribuídas à 

entrada e ao anel de circulação; 

Relativamente à rotunda propriamente dita, deve ter-se em consideração: a largura do anel de 

circulação, que deve ser constante e garantir a continuidade do número de vias adoptadas. Deve 

estar preferencialmente entre 5 e 12 metros, e tem de estar compreendida entre 1 a 1,2 vezes a 

largura da maior entrada; o diâmetro de círculo inscrito (DCI) que é função do diâmetro da ilha 

central, de forma a facilitar a passagem dos veículos pesados. Entende-se por DCI de uma 

entrada, o maior diâmetro que se consegue inscrever no interior da rotunda (incluindo bermas) e 

que passe tangencialmente à delimitação da entrada em estudo. 

De acordo com [Viegas, s.d.] existem diferentes tipologias de rotundas, cada uma delas com 

diferentes funções, vantagens e desvantagens. Em seguida, apresentam-se algumas das 

tipologias mais utilizadas: 

• Grande rotunda – são rotundas com um diâmetro de círculo inscrito superior a 40 metros, 

usadas essencialmente à saída de povoações ou quando há uma sucessão clara de 

cruzamentos em T. São rotundas de grande capacidade que tendem a garantir fluxos 

contínuos e velocidades uniformes. Têm a desvantagem de necessitarem de grandes 

áreas de implantação e de provocarem grandes desvios aos peões. 

• Rotunda normal – são rotundas com um diâmetro de círculo inscrito superior a 28 metros 

e um diâmetro da ilha central intransponível, superior a 4 metros. É pouco eficiente para 

grandes fluxos de veículos pesados contudo, para diâmetros compreendidos entre 28 e 

40 metros, pode-se recorrer a rotundas semi-galgáveis de forma a minimizar este 

problema. Em alguns casos pode ser uma boa alternativa a cruzamentos semaforizados, 

embora implique a ocupação de muito terreno; 

• Mini-rotunda – São ainda pouco utilizada em Portugal. Trata-se de uma solução muito 

compacta que se caracterizam por uma ilha central de diâmetro inferior a 4 metros e por 

DCI’s entre 14 e 28m. A ilha central é totalmente galgável, sendo galgada pelos veículos 

ligeiros em algumas manobras e geralmente transposta pelos veículos pesados. A sua 

utilização deve restringir-se a zonas com fluxos de veículos pesados quase nulos. Têm a 

vantagem de poderem ser criadas a partir de cruzamentos já existentes e a baixos 

custos; 
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• Rotundas desniveladas – são muito utilizadas em casos onde há intersecção de vias de 

hierarquias distintas, e onde se pretenda beneficiar um determinado eixo. Geralmente os 

movimentos das vias secundárias ou mudanças de direcção são canalizados para a 

rotunda, passando o eixo principal num plano distinto (geralmente inferior). Como é 

necessário recorrer à construção de viadutos, são soluções bastante dispendiosas. 

Junto à zona em estudo, existe uma rotunda desnivelada, que recebe o fluxo que circula com 

origem na Caparica (provenientes o IC20), Lisboa e Sul do país (provenientes da A2), e destino 

a Almada (Figura 2.9). Actualmente, dado que os fluxos que circulam nessa rotunda são 

inferiores à sua capacidade, esta não condiciona a intersecção em estudo. Uma vez que 

distância que separa a rotunda da intersecção do IC20 com a A2 é muito reduzida, se a 

capacidade da rotunda for atingida, passando a existir filas nesta entrada, estas condicionarão o 

comportamento do tráfego na intersecção. 

 

d) Cruzamentos Semaforizados 

Os cruzamentos semaforizados são utilizados sobretudo em situações onde é aconselhável a 

separação das correntes de tráfego em conflito, proporcionando assim um maior nível de 

segurança. Com este método, é possível equilibrar o nível de serviço para todas as correntes de 

tráfego, através da regulação dos tempos de passagem permitida para cada tipo de movimento. 

Apesar de conduzir a um aumento do tempo de atraso, leva a um aumento da capacidade dos 

cruzamentos. É também utilizado para reforçar a hierarquia viária, dar prioridade a transportes 

públicos ou facilitar o atravessamento de peões e de ciclistas. [IHT,1987]  

De acordo com [Tavares,2001] uma das principais vantagens deste tipo de intersecções é a 

melhoria em relação à segurança. Como há uma separação das correntes de tráfego, o risco de 

acidentes diminui. Podem também enumerar-se outras vantagens: permitem um maior controlo 

sobre as decisões dos utilizadores, eliminando, alterando ou reprimindo alguns comportamentos 

de risco; minimizam as áreas de implantação do cruzamento; garantem flexibilidade 

relativamente às variações de volumes de tráfego entre as diferentes correntes de tráfego e, 

dentro destas, a sua variação ao longo do dia; possibilitam a coordenação entre intersecções, 

podendo deixar de considerar-se uma intersecção isolada mas uma zona como um todo; o seu 

custo é reduzido.  

Porém, podem também ser apontadas desvantagens, como o aumento dos atrasos e de custos 

de operação em condições não congestionadas; os custos de manutenção dos equipamentos; a 

impossibilidade de efectuar inversão de marcha e o aumento do risco de alguns tipos de 

acidentes (por exemplo, devido a travagens bruscas). [IHT,1987] 



 
17 

A crescente adopção de cruzamentos semaforizados levou à necessidade de regular os sinais 

luminosos tendo em atenção um cruzamento isolado, e o conjunto das intersecções que com ele 

formam uma rede. A coordenação dos semáforos dos diversos cruzamentos, localizados ao 

longo de um itinerário, permite o avanço de grupos compactos de veículos, favorecendo o seu 

avanço com um número reduzido de paragens (técnica denominada como “onda verde”). 

 

Figura 2.10 – Intersecção com semáforos, San José, Califórnia [wikipedia,2007] 

 

Segundo [IHT,1987; Tavares,2001] os sistemas de coordenação semafórica surgiram com o 

objectivo de garantir a fluidez e evitar, sempre que possível, os congestionamentos. Podem citar-

se algumas vantagens do recurso a estes sistemas, tais como: permitir a implementação de 

políticas e estratégias de tráfego; optimizar o uso da rede viária existente; aumentar a segurança 

rodoviária; reduzir o tempo de viagem dos veículos e número de paragens e, consequentemente, 

diminuir também o consumo de combustível e de poluição ambiental; favorecer os transportes 

públicos; dar prioridade a veículos de emergência; criar um banco de dados permanentemente 

actualizado. 

Esta regulação pode ser efectuada em três níveis: 

• Nível local – sem coordenação. O cruzamento é analisado individualmente; 

• Nível intermédio – a coordenação é feita ao longo de um eixo ou itinerário; 

• Nível global – coordenação dos cruzamentos de uma zona.  

Dentro de cada um destes níveis, a regulação pode ser feita, por sua vez, de duas formas: 

através dos sinais luminosos de tempo fixo e através dos sinais luminosos actuados pelo tráfego 

(micro-regulação). 
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No método em que a regulação se faz através dos sinais luminosos de tempo fixo, define-se um 

ciclo de duração constante, onde cada movimento ou conjunto de movimentos constituem uma 

fase. Por outro lado, cada uma destas fases tem um determinado tempo de 

verde/amarelo/vermelho, que se sucedem com durações pré-definidas, em consonância com os 

tempos das restantes fases.  

O número de fases, assim como a sua sequência e duração, dependem de factores como a 

geometria da intersecção, o número de movimentos a acomodar, a composição das correntes de 

tráfego e os fluxos provenientes de cada ramo. 

Porém, os fluxos de tráfego não se mantêm constantes ao longo do dia, pelo que é possível 

definir planos com ciclos diferenciados para determinados períodos, como horas de ponta, horas 

mortas, fins-de-semana, etc. Estes planos podem mudar automaticamente a uma determinada 

hora do dia (que é a forma mais comum) ou manualmente, respondendo às necessidades 

visualizadas através de um circuito de câmaras. [IHT,1987] 

Na regulação através dos sinais luminosos actuados pelo tráfego (micro-regulação), procura-se 

ajustar os sinais luminosos à procura, modificando-se os tempos de cada fase ou mesmo a 

sequência das mesmas no ciclo. Deste modo, não há planos pré-definidos, o que proporciona 

vantagens, como a inexistência de mudanças súbitas nas durações/sequências dos ciclos. Não 

se basear em previsões e ter capacidade de resposta a situações inesperadas como por 

exemplo a ocorrência de acidentes. [Tavares,2001] 

Este sistema é constituído pelo sinal luminoso propriamente dito, por um mecanismo de controlo 

e por detectores que podem ser activados pela passagem ou pela presença de um veículo. Pode 

ainda ter mecanismos especiais de activação a partir da procura, como botões para peões, 

transportes públicos, veículos prioritários, etc.  

Existem diversas acções que podem ser usadas, sendo elas a eliminação de uma fase, a 

adaptatividade do tempo de verde e a prevenção de bloqueamento. 

Relativamente à eliminação de uma fase, esta consiste em modificar a sequência das fases 

através da eliminação de uma ou mais fases no caso de não haver detecção de utilizadores 

sobre as entradas correspondentes. Pode incluir-se nesta técnica, o caso da existência de um 

verde permanente para uma artéria principal, interrompido pela detecção de um veículo numa 

das vias secundárias ou por um pedido de peão para atravessamento. 

A adaptatividade do tempo de verde consiste em fazer variar o tempo de verde entre um valor 

mínimo e um máximo pré-definidos, para uma ou mais fases, consoante as necessidades de 

cada uma das artérias. 

Por fim, a prevenção do bloqueamento consiste em modificar os tempos das fases, antecipando, 

por exemplo, o verde de uma fase ou prolongando o tempo de limpeza do cruzamento (tempo de 
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tudo-vermelho) de forma a evitar a saturação de um cruzamento ou a criação de filas de espera 

que bloqueiem outras intersecções. [Tavares,2001]  

O recurso a uma ou a outra técnica depende dos tipos de variação de tráfego da intersecção em 

estudo. Para casos em que a variação de fluxos se processa de uma forma regular, é preferível 

adoptarem-se sinais luminosos de tempo fixo, com planos distintos para os vários cenários que 

ocorrem ao longo do dia/semana. Corresponde a situações em que as condições de tráfego são 

aproximadamente semelhantes de um dia para o outro, ou em que são pequenas as flutuações 

em períodos de tempo considerados curtos. Caso os fluxos sejam muito distintos de um dia para 

o outro, não sendo possível prever planos apropriados para cada período do dia, ou se existirem 

grandes flutuações aleatórias na procura, o recurso à micro-regulação tem-se revelado como 

mais apropriado. [Tavares,2001] 

 

2.1.4 Intersecções Desniveladas 

As intersecções desniveladas são aquelas que permitem uma maior capacidade e que reduzem 

a probabilidade de acidente. Neste caso, os fluxos de tráfego passam livremente sem haver 

cruzamentos. São, contudo, aquelas que acarretam maior investimento, pelo que devem ser 

estudadas todas as alternativas antes de se optar por este tipo de solução. Têm também 

desvantagens a nível de integração paisagística e de comportamento estrutural, por exemplo, 

em caso de sismo. 

Contudo, sempre que os fluxos de tráfego excedam determinados níveis e que as soluções de 

intersecções de nível não sejam satisfatórias, recorre-se a este tipo de cruzamento. 

Existem vários esquemas tipo de intersecções desniveladas, que devem ser escolhidos de 

acordo com a topografia, o número e a hierarquia dos ramos que se cruzam, a capacidade 

pretendida para cada ramo, entre outros. São habitualmente utilizadas em vias onde se pretende 

assegurar grande velocidade e que têm grande capacidade, como por exemplo em auto-

estradas. 

Dado que estas são as que têm maior capacidade, quando esta capacidade é atingida e 

começam a existir problemas de congestionamento, a sua resolução é geralmente de difícil 

resolução. Deste modo, esta dissertação tem como objectivo tentar melhorar os problemas de 

congestionamentos neste tipo de intersecções.  

 Em seguida apresentam-se os esquemas mais usualmente utilizados de intersecções 

desniveladas. 
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a) Intersecção em Diamante: 

Trata-se de uma das formas mais simples de intersecções desniveladas. É usada geralmente 

quando as auto-estradas ou vias rápidas cruzam estradas de menor hierarquia. A auto-estrada, 

pode passar por cima ou por baixo da outra estrada, dependendo das condicionantes 

topográficas e do traçado. É preferível, em termos económicos e em termos ambientais, que a 

auto-estrada passe por baixo. É uma solução relativamente económica pois apenas necessita de 

um viaduto e não requer grandes áreas de implantação.  

 

Figura 2.11 - Intersecção em diamante entre a EN377 e a EN10-1 (Sobreda). [gmaps,2007] 

Este tipo de intersecção é formado por duas estradas: uma de maior e outra de menor hierarquia. 

Uma delas passa sobre a outra com recurso a um viaduto. Na aproximação ao cruzamento, na 

estrada de maior hierarquia, em ambos os sentidos, há uma estrada de sentido único que 

diverge levemente e que dá origem a uma rampa, que leva à estrada secundária. Da estrada 

secundária parte uma estrada similar à anterior, que leva à estrada principal.  

Nos locais onde as rampas cruzam a estrada de menor hierarquia, os cruzamentos são tratados 

como cruzamentos convencionais de nível, podendo optar-se por cruzamentos prioritários, com 

rotunda ou semaforizados. Quando são utilizadas rotundas, dá-se à intersecção desnivelada o 

nome de intersecção em dumbell, que é um tipo de intersecção em diamante. Qualquer que seja 

o tipo de intersecção de nível adoptada há que assegurar que tem capacidade suficiente para 

evitar a formação de filas de trânsito que possam comprometer a circulação na estrada principal. 

Quando um ou mais movimentos de viragem não são muito utilizados, podem ser restringidos, 
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podendo mesmo optar-se por não colocar uma ou mais das rampas de acesso/saída da estrada 

principal. 

As intersecções em diamante são bastante eficientes, reduzindo bastante os fenómenos de 

mudança de via na aproximação ao cruzamento nas estradas de mais do que uma via em cada 

direcção, que são um problema em alguns tipos de intersecções desniveladas, como é o caso 

das intersecções em trevo. Porém, quando as estradas têm grandes volumes de tráfego, este 

tipo de solução pode levar a congestionamentos, mesmo recorrendo a intersecções de nível 

mais elaboradas, como as rotundas ou os semáforos. [IHT,1987] 

 

b) Intersecção em Trompete: 

As intersecções em trompete são constituídas por uma única rampa, com dois sentidos de 

circulação, que liga as duas estradas. São normalmente utilizadas quando uma auto-estrada ou 

uma via rápida terminam numa outra, ou em estradas com portagens, já que concentram todo o 

tráfego que entra ou sai num único ponto, permitindo assim colocar os postos de portagem de 

entrada e saída num mesmo local. Têm o inconveniente de só serem eficazes em estradas com 

densidades de tráfego relativamente baixas. [TI,2007;Kurumi,2007] 

 

Figura 2.12 - Intersecção em trompete (portagem I80/90  com US 12,perto de Michigan City, 
E.U.A.) [TI,2007] 

c) Intersecção em Trevo (e trevo incompleto): 

Este tipo de intersecção desnivelada deve o seu nome à forma que assume em planta se 

assemelhar a um trevo de quatro folhas. É uma intersecção em dois níveis, onde os movimentos 

de viragem à esquerda são assegurados por rampas semi-circulares. Os veículos que desejam ir 

para a esquerda devem, então, sair da estrada onde se encontram virando à direita. Após a 
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viragem, entram numa rampa de sentido único, que dá uma volta de 270º e passa por cima ou 

por baixo da estrada onde se encontrava o veículo, entrando na via que segue para a esquerda.  

Por vezes, quando não há possibilidade de implantar saídas em todos os quadrantes, adoptam-

se intersecções em trevo incompleto, em que apenas em alguns quadrantes há rampas de saída 

e entrada, ou seja, deixam de haver as oito rampas habituais. 

 

Figura 2.13 - Intersecção em trevo completo. 

[wikipedia,2007] 

 

Figura 2.14 – Intersecção em trevo incompleto no 

IC20. [gmaps,2007] 

A principal vantagem das intersecções em trevo é o facto de só necessitar de um viaduto, pelo 

que os custos de construção são mais baixos do que outras soluções (soluções com mais de 

dois níveis ou em que seja necessário recorrer à construção de mais do que um viaduto). Porém, 

necessitam de grandes áreas de implantação, pelo que geralmente só são utilizadas fora de 

centros urbanos. Como inconveniente, refere-se ainda as mudanças de via a que os fenómenos 

de divergência e convergência das saídas e entradas obrigam. Para minimizar este efeito, pode 

existir uma via colectora/distribuidora paralela à estrada principal, para onde os veículos que 

desejam ir para a outra estrada devem sair, e onde só depois escolhem que direcção seguir. 

[IHT,1987] 

A intersecção utilizada como caso de estudo nesta dissertação foi uma intersecção em trevo 

completo. A Oeste desta intersecção existe uma outra intersecção, em trevo incompleto, que 

sofre igualmente de problemas de congestionamento. Esta intersecção constitui um dos 

principais acessos à estação de comboios do Pragal e que é utilizada como percurso alternativo 

com destino a Almada (para fluxos que têm como origem a zona da Caparica), de forma a não 

circular pelo IC20 devido às grandes filas aí existentes. Esta intersecção foi considerada como 

uma hipótese para caso de estudo desta dissertação, mas concluiu-se que um dos maiores 

problemas aí existentes é devido ao fluxo que segue para Almada por percursos alternativos. 

Como um dos objectivos de implementar as vias individualizadas dinâmicas na intersecção do 
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IC20 com a A2 é a redução dos tempos de percurso para os fluxos que se deslocam da Caparica 

para Almada, espera-se conseguir também uma melhoria nesta intersecção, por redução do 

número de veículos a utilizar este caminho alternativo.  

 

2.2 Fluxos de Tráfego 

2.2.1 Conceitos Gerais 

Entende-se por fluxo de tráfego o conjunto formado pelos condutores e veículos que circulam 

numa mesma zona, assim como o conjunto das interacções existentes entre estes.  

Estas interacções envolvem reacções por parte dos condutores. Não existe uma reacção padrão 

para cada tipo de estímulo, o que faz aumentar o leque de possíveis acontecimentos e, por isso, 

a complexidade da análise dessas interacções. Não é possível encarar o problema do tráfego 

como a análise de um conjunto de partículas ou como um fluído, sem ter em atenção a 

aleatoriedade do comportamento humano. 

São muitos os factores que influenciam o comportamento de um condutor face a um estímulo: 

por um lado, existe a experiência do condutor, o seu estado de espírito, o nível de atenção e 

todo um conjunto de factores comportamentais e sociológicos. Por outro, existem os factores 

externos ao condutor, como as condições climatéricas, as condições de visibilidade/luminosidade, 

estado do veículo ou o estado da própria estrada. 

Porém, apesar de toda a aleatoriedade que envolve as questões de tráfego, existe uma maioria 

dos condutores que reagem de uma forma mais ou menos uniforme, sendo por isso possível 

recorrer a um conjunto de parâmetros de forma a caracterizar o comportamento “normal”. 

Nos sub-capítulos que se seguem apresentam-se, os conceitos fundamentais para a 

compreensão das correntes de tráfego. 

 

2.2.2 Parâmetros de Caracterização 

Existem três elementos básicos que definem uma corrente de tráfego: o fluxo, a velocidade e a 

densidade. [Chowdhury & Sadek, 2003] 

O fluxo, também denominado por volume de tráfego, pode ser definido como o número de 

veículos que passam numa dada secção durante um determinado intervalo de tempo. O intervalo 

de tempo utilizado é geralmente uma hora, sendo, neste caso, o valor expresso em veículos por 

hora (veic./h).  
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A velocidade é a distância percorrida por um veículo num determinado intervalo de tempo. É 

normalmente expressa em quilómetros por hora (Km/h) ou metros por segundo (m/s) (milhas por 

hora ou pés por segundo nos países que utilizam o sistema de medida imperial ou inglês).  

Uma vez que cada veículo circula, em cada instante, a uma determinada velocidade, distingue-

se velocidade instantânea de velocidade média, sendo esta última a média das velocidades 

instantâneas. 

Define-se densidade como sendo o número de veículos que estão presentes num determinado 

comprimento de via, num dado instante. A unidade utilizada é geralmente veículos por 

quilómetro (veic./Km). Uma vez que a densidade quantifica a proximidade entre veículos, permite 

avaliar a liberdade de movimentos e o conforto psicológico dos condutores.  

Estes três parâmetros são relacionados pela seguinte relação: 

  

 Fluxo velocidade densidade= ×  (1) 

 

Mantendo um destes parâmetros constante e fazendo variar outro, é possível estudar a 

influência dessa variação no terceiro parâmetro. Obtêm-se deste modo os três gráficos da Figura 

2.15. 

Como se pode constatar através da análise dos gráficos, o fluxo nulo ocorre em duas situações: 

quando a densidade é nula, ou seja, quando não existem veículos a circular na estrada e, 

portanto, não há passagem de veículos num determinado ponto; quando a densidade é máxima, 

isto é, quando a estrada atinge um ponto de congestionamento em que os veículos já não 

conseguem circular. 

Ao ponto em que o fluxo tende para o valor mínimo e a densidade também tende para o valor 

mínimo, corresponde o ponto de velocidade máxima. A velocidade é nula quando o fluxo é nulo e 

quando a densidade é máxima.  

Tanto no gráfico densidade-fluxo como no gráfico velocidade-fluxo, existe um aumento do fluxo 

por aumento do valor das ordenadas até um determinado ponto máximo, a partir do qual um 

aumento destes leva a uma diminuição do fluxo. Esse fluxo máximo corresponde à capacidade 

da estrada, conceito já abordado anteriormente. À velocidade correspondente ao fluxo máximo 

dá-se o nome de velocidade crítica. Do mesmo modo, à densidade correspondente ao fluxo 

máximo dá-se o nome de densidade crítica. 
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Figura 2.15 - Relações fluxo-densidade-velocidade. Adaptado de [TRB,2000]. 

Pode ainda verificar-se que um mesmo valor de fluxo, inferior à capacidade, pode ocorrer em 

duas situações distintas:  

• Quando a velocidade é baixa e a densidade elevada, o que corresponde a uma situação 

de instabilidade de tráfego em que qualquer perturbação na corrente de tráfego produz 

reacções em cadeia; 

• Quando a velocidade é elevada e a densidade baixa, que é a situação em que o fluxo é 

estável e trata-se da situação preferível. 

Os três parâmetros anteriormente descritos são denominados de parâmetros macroscópicos, 

uma vez que são iguais para todos os veículos que atravessam a secção no momento de estudo. 

Para além destes, existem ainda dois outros parâmetros importantes para a definição de um 

fluxo de tráfego, que são o espaçamento entre veículos (gap) e o avanço temporal entre veículos 

(headway) (ver Figura 2.16). Estes dois parâmetros são microscópicos uma vez que estão 

relacionados com pares individuais de veículos dentro de uma corrente de tráfego. [TRB,2000]  

O espaçamento é a distância entre veículos sucessivos de uma corrente de tráfego, medido 

entre o pára-choques da frente de um veículo e o pára-choques de trás do veículo de o precede. 
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O avanço temporal entre veículos refere-se ao tempo entre dois veículos sucessivos que passam 

em determinado ponto de uma via. O primeiro parâmetro pode ser medido por fotografias aéreas, 

o segundo pode ser obtido por cronometragem.  

 

Figura 2.16 - Definição de espaçamento e avanço. 

 

Estes parâmetros microscópicos podem ser relacionados com os macroscópicos através das 

seguintes fórmulas [Oglesby & Hicksr, 1982]: 
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2.2.3 Propagação de Perturbações e Filas de Espera 

Segundo [Khisty & Lall, 1998] quando ocorre uma alteração das condições de tráfego, cria-se 

uma fronteira que divide os dois estados de tráfego, e é denominada de onda de choque (shock-

wave). Está-se então perante duas correntes de tráfego com diferentes características, em 

termos de fluxo e de densidade. Existe propagação de uma perturbação sempre que se 

encontram duas correntes de tráfego com diferentes características. 

A velocidade de propagação de uma perturbação é dada pela diferença entre os fluxos de cada 

um dos estados a dividir pela diferença entre as densidades, tal como é dado pela fórmula 
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sendo: 

pp
V

- Velocidade de propagação (km/h); 

bq
- Fluxo a jusante da onda de choque (veic./h); 

aq
- Fluxo a montante da onda de choque (veic./h); 

bk
- Densidade a jusante da onda de choque (veic./km); 

ak
- Densidade a montante da onda de choque (veic./km). 

 

Quando a velocidade de propagação for positiva, a perturbação propaga-se no sentido da 

corrente de tráfego; quando for negativa, propaga-se no sentido contrário ao do tráfego; quando 

é nula significa que está estacionária. 

Geralmente podem considerar-se três zonas de estados de trânsito distintos numa perturbação: 

uma zona a jusante da perturbação que mantém as condições iniciais; uma zona a montante da 

perturbação, que possui as mesmas características da perturbação; e uma terceira zona a 

montante desta que ainda não foi afectada pela perturbação. Deste modo, criam-se duas ondas 

ou vagas de choque, a separar as três zonas referidas. O tamanho da fila gerada pela 

perturbação é dada pela diferença das velocidades de propagação das duas ondas, formadas 

pelo início e final da perturbação. Na prática, traduz-se num movimento de “harmónio”.  

Sempre que a procura excede a capacidade da via formam-se filas de espera. Dado que a 

capacidade das vias é menor em locais como intersecções, reduções de largura de vias, 

portagens ou quando existem incidentes, é nestas situações que geralmente se formam as filas 

de espera. 

As filas de espera podem ser caracterizadas por três elementos fundamentais: o mecanismo de 

chegada, o mecanismo de serviço e a disciplina de fila. [Kutz, 2004; May, 1990] 

O mecanismo de chegada refere-se à forma como os veículos chegam ao sistema, forma essa 

caracterizada por uma cadência de chegada (λ - número de chegadas por unidade de tempo) e 

por uma distribuição (normalmente utiliza-se a distribuição de Poisson). O mecanismo de serviço 

é caracterizado pela taxa de serviço (µ – número de veículos que passam no ponto crítico por 

unidade de tempo), distribuição de passagem nesse ponto e número de postos de serviço (no 

caso de portagens ou casos similares). A disciplina de fila refere-se às regras de escolha do 

próximo veículo a passar na secção crítico. Existem diversas regras que designam a ordem pela 
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qual os veículos devem passar, sendo a mais comum a FIFO (first in, first out), que estipula que 

o primeiro veículo a chegar será o primeiro a passar pela secção. 

Quando os três parâmetros que definem uma fila de espera, podem ser determinados com 

exactidão, ela é considerada como determinística. Quando, pelo contrário, um ou mais desses 

parâmetros não são conhecidos antecipadamente, seguindo uma distribuição probabilística, a fila 

de espera é considerada estocástica. 

Em qualquer dos casos, é possível determinar o comprimento da fila de espera através de 

[TRB,2000]: 
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sendo:  

lQ
 - Comprimento da fila de espera (km); 

T - Duração do intervalo de estudo (h); 

v  - Fluxo de chegada (veic./h); 

c  - Capacidade no ponto crítico (veic./h); 

N - Número de vias; 

sd
 - Densidade de armazenamento de cada via (veic./km). 

No caso de estudo, as filas de espera formam-se devido à existência de uma intersecção. O 

fluxo proveniente do IC20 com destino a Lisboa tem de unir-se ao fluxo que circula no sentido 

Sul-Norte da A2. Este fluxo, por sua vez, está também a circular em regime instável, devido à 

existência de uma zona de menor capacidade a jusante: a zona das portagens e da Ponte 25 de 

Abril.   

É facilmente observável a ocorrência de várias correntes de tráfego com diferentes 

características a circular na mesma via. Estes diferentes regimes de andamento são originados 

não só pela instabilidade do escoamento, como também pelo fenómeno das ondas de choque. 

As ondas de choque no caso em estudo ocorrem essencialmente devido a dois factores: por um 

lado, devido à maior ou menor demora por parte dos condutores em iniciar a marcha quando o 

veículo que o precede se movimenta (neste caso existe um conjunto de veículos de já iniciaram 

a marcha, seguidos de um conjunto que ainda se encontra imobilizado); por outro, devido às 

perturbações originadas pela mudança de via dos veículos. Neste último caso, quando um 

veículo troca de via, existe um veículo que tem de efectuar uma travagem, originando assim uma 
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onda de choque. Passam a coexistir na mesma fila três estados, que tal como foi acima referido 

é característica das ondas de choque/ propagação de perturbações. O primeiro dos três estados 

é a zona dos veículos que circulam a jusante da perturbação (troca de via) e que mantêm a 

velocidade original. O segundo, é a zona onde ocorre a perturbação, onde os veículos são 

“obrigados” a reduzir a sua velocidade. O terceiro estado refere-se à zona a montante da 

perturbação, que ainda não foi afectada por esta (mantêm a sua velocidade original), mas que 

podem vir a ter de reduzir a sua velocidade de circulação. 

 

2.2.4 Matriz Origem Destino 

A matriz origem destino é um dos métodos mais utilizados para representar a procura em 

sistemas de tráfego, dada a compacidade da informação e facilidade de manuseamento dos 

dados. 

Esta matriz descreve os padrões de viagens em termos de movimentos entre um conjunto de 

pontos de origem e um conjunto de pontos de destino, durante um determinado intervalo de 

tempo. Segundo [Taylor & Young & Bonsall,1996], as origens e os destinos podem ser 

classificados como externos ou internos, consoante se encontrem fora ou dentro da área em 

estudo, respectivamente. Deste modo, uma viagem é denominada como “viagem local” (“local 

trip”) se a sua origem ou destino, ou ambos, forem classificados como internos. Pelo contrário, 

se tanto a origem como o destino forem pontos externos, essa viagem é denominada como 

“viagem de passagem” (“through trip”). 

A forma geral da matriz origem-destino é a que se apresenta na Figura 2.17, em que na primeira 

coluna estão as origens e na primeira linha os destinos, sendo os elementos Tij correspondentes 

aos valores dos fluxos que vão da origem i para o destino j.  

 

Figura 2.17 – Forma da matriz origem-destino. 

Os elementos presentes na matriz origem-destino podem ser determinados de três formas 

distintas. Através da observação directa ou através de questionários aos utilizadores da rede, é 

possível determinar o número de viagens entre cada origem e destino, sendo porém um método 
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caro e que pode originar bastantes erros se não forem tomadas precauções na sua execução. 

Um outro método utilizado consiste na observação dos fluxos em ligações no interior da área de 

estudo. Os valores obtidos são então associados a um determinado conjunto origem destino 

através de processos matemáticos, com base na teoria da síntese de matrizes. O terceiro 

método possível consiste em determinar os valores de fluxos correspondentes a cada conjunto 

origem-destino por modelação. Os modelos gravitacionais são bastante utilizados para este fim. 

A obtenção dos dados, tal como abordado no subcapítulo respectivo, foi feita através de 

contagens no local, assim como pela análise de dados fornecidos pelas Estradas de Portugal e 

pela Lusoponte. Não foram efectuados questionários aos utilizadores da rede sobre os seus 

hábitos de transporte, uma vez que se trata de um meio de obtenção de dados muito 

dispendioso e em que é necessária a colaboração das entidades de segurança. 

A matriz origem-destino foi adoptada para organizar os dados resultantes do trabalho de campo, 

uma vez que o programa de simulação utilizado recebe os dados sob esta forma.  
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3 Controlo de Tráfego 

3.1 Simulação 

3.1.1 Conceitos Básicos 

O recurso à simulação tem vindo a ser cada vez mais utilizado para estudar problemas de 

tráfego, não só devido à evolução da capacidade de processamento dos computadores, como 

também devido à evolução das próprias técnicas de modelação e descrição matemática dos 

fluxos de tráfego.  

Desde o primeiro modelo apresentado por Lighthill e Whitham, em que era feita uma analogia 

entre o fluxo de tráfego e partículas num fluido, tem havido uma evolução de técnicas e de 

modelos, que ainda hoje continua em mutação e que é ainda causa investigação e de debate 

entre engenheiros de tráfego. 

Actualmente, pode tratar-se o fluxo de tráfego como um fluido, sem ter em consideração os 

elementos individuais que lhe dão origem, ou tendo em consideração cada veículo 

individualmente. Assim sendo, podem distinguir-se essencialmente três correntes de simulação: 

a macro-simulação, a meso-simulação e a micro-simulação.  

A macro-simulação consiste em considerar o fluxo no seu todo, não tendo em atenção cada 

veículo individualmente. Estes modelos assumem que os comportamentos dos condutores 

dependem das condições que os rodeiam, sendo semelhantes para um conjunto de veículos que 

circulem com as mesmas condições. Deste modo, lidam com o fluxo de tráfego em termos de 

variáveis agregadas. Geralmente os modelos derivam de analogias entre fluxos de tráfego e 

fluxos de meios contínuos, como gases ou fluidos.  

Este tipo de simulação é usado a nível regional, quando é necessário simular grandes áreas, 

como por exemplo ligações entre cidades. Assim, só as estradas mais importantes são 

modeladas, podendo conter o número de vias de forma a determinar capacidades, mas 

eliminando-se todos os pormenores que não tenham influência significativa no modelo. O 

“output” destes modelos consiste na estimativa do número de veículos que utilizam a estrada, na 

velocidade média e no nível de congestionamento, representado pelo rácio Fluxo / capacidade. A 

velocidade é geralmente a informação mais utilizada como comparação entre alternativas. 

A meso-simulação descreve o fluxo de tráfego com um nível de detalhe médio. O 

comportamento de cada veículo não é descrito individualmente, mas em termos de agregados, 

utilizando, por exemplo, funções de distribuição de probabilidade, de forma a constituir pequenos 

grupos de veículos. As regras de comportamento são, então, descritas individualmente, embora 

em termos probabilísticos.  
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Deste modo, a meso-simulação tenta combinar as vantagens da micro-simulação e da macro-

simulação, utilizando mais detalhe quando as regras são simples e as dimensões pequenas e 

passando para uma visão mais globalizada quando as dimensões aumentam e as regras tendem 

a ser mais complexas.  

A micro-simulação descreve os veículos e condutores, assim como as suas interacções, com um 

grande nível de detalhe. Possui modelos detalhados que descrevem como os veículos se 

comportam, tendo em atenção a aleatoriedade associada ao comportamento humano.  

Devido a este elevado nível de detalhe, só pode ser utilizado em pequenas áreas já que as 

estradas têm de ser descritas detalhadamente, assim como toda a sinalização existente, e é 

necessário dispor de contagens de fluxos de tráfico para cada uma das estradas. 

Qualquer tipo de simulação tem por base modelos matemáticos, que podem ser 

simplificadamente divididos, em termos de fluxos de entrada, em modelos estáticos ou modelos 

dinâmicos. Os modelos estáticos não dependem directamente do factor tempo, uma vez que 

fluxo de entrada é constante. Deste modo a matriz origem-destino é fixa, não se alterando 

durante a simulação. Pelo contrário, nos modelos dinâmicos, há uma mudança, dependente do 

factor tempo, e da matriz origem-destino. Esta mudança é geralmente feita em intervalos de 15 

minutos, podendo no entanto ser em intervalos de 5 minutos ou, mais raramente, em intervalos 

de 1 minuto.  

Os modelos estáticos e dinâmicos podem-se subdividir, por sua vez, em modelos determinísticos 

ou estocásticos. Os modelos estocásticos tentam modelar a incerteza associada ao fenómeno 

do tráfego através do uso de funções de distribuição de probabilidade, sendo uma variável 

aleatória, pelo menos, uma das entradas do sistema. Os modelos determinísticos, por seu lado, 

assumem que o fluxo de tráfego é determinístico, ou seja, não há aleatoriedade. Deste modo, os 

resultados de várias simulações com as mesmas características serão sempre iguais  

Apesar do modelo determinístico ter algumas vantagens em termos de simplicidade de 

desenvolvimento do modelo, as simplificações que daí advêm levam a resultados, que em 

muitos casos, são pouco realistas. Na realidade, o comportamento dos veículos é influenciado 

por factores como as condições climatéricas, a habilidade do condutor, a composição do tráfego, 

entre outros, que transformam o comportamento dos veículos e a sua interacção, num sistema 

variável ao longo do tempo. Deste modo, apesar das correntes de tráfego poderem ser descritas 

por três parâmetros básicos (fluxo, velocidade e densidade), eles terão de ser baseados em 

variáveis estocásticas de forma a representarem adequadamente o trânsito.   

Pode-se ainda fazer a distinção entre modelos baseados em acontecimentos (event based) e 

modelos baseados no tempo (time based). No primeiro caso, o tempo avança de acontecimento 

para acontecimento “saltando” assim intervalos de tempo durante os quais não há 
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acontecimentos. O resultado final da simulação não se altera mesmo que o tempo seja 

considerado de uma maneira explícita. Nos modelos baseados no tempo, este progride 

explicitamente de um ponto para outro, tipicamente 0.1s ou 1s dependendo do nível de detalhe 

que se pretende. Estes intervalos podem no entanto ser mais reduzidos, nos casos em que o 

sistema estja muito activo (ocorrência de muitos acontecimentos num pequeno intervalo de 

tempo). 

Quando o computador da simulação está ligado a um sistema físico de controlo de tráfego 

geralmente usa-se simulação em tempo real. Estes sistemas são usados para situações de 

treino e outras aplicações em que o modo como o sistema se comporta em tempo real, é de 

grande importância. Por outro lado, quando se pretende investigar ou testar várias possibilidades 

usam-se sistemas off-line, com a vantagem deles poderem simular a mesma situação em menos 

tempo do que um sistema em tempo real.  

Ao longo do capítulo referente à simulação foi utilizada a seguinte bibliografia: [Hoogendoorn & 

Bovy,2001; Taplin,2000; Cube,2007; Akçelik & Besley, 2001; Archer & Kosonen, 2000; 

Rodrigues, 1992; TRB,2000]. 

 

3.1.2 Modelos Microscópicos 

Devido aos crescentes problemas de congestionamento de trânsito e à consequente busca de 

soluções, apareceram nos últimos anos os denominados Sistemas Inteligentes de Controlo de 

Tráfego. Tratam-se de sistemas complexos e de implementação por vezes dispendiosa, pelo que 

as entidades gestoras preferem que a fase de implementação se efectue apenas com a solução 

final, previamente testada. Por este motivo, as simulações de diversas alternativas em ambiente 

controlado têm vindo a ganhar grande importância [Vasconcelos,2004]. 

Nos Sistemas Inteligentes de Controlo de Tráfego, o controlo é feito ao nível do veículo, pelo que 

se está a trabalhar ao nível da micro-simulação. Trata-se do caso deste estudo e por esse 

motivo aprofundam-se os modelos microscópicos em detrimento dos macroscópicos e 

mesoscópicos que não se adequam ao estudo em causa [Vasconcelos,2004]. O advento deste 

tipo de simulação também só foi possível devido ao grande desenvolvimento de computadores, 

permitindo, desse modo, o recurso a um elevado número de cálculos, necessários na micro-

simulação. 

Os modelos microscópicos procuram então reproduzir a dinâmica de cada veículo 

individualmente, com base nas características do próprio veículo e também do condutor. Durante 

a década de 60 surgiu o denominado modelo de seguimento (car-following). Este modelo tem 

por objectivo gerar a resposta de um veículo face ao precedente, sendo nos primeiros modelos 



 
34 

usada a regra de que a aceleração do veículo seguidor é proporcional à velocidade do líder e ao 

inverso da distância. 

De acordo com [Hoogendoorn & Bovy,2001], nos modelos de seguimento, podem-se distinguir 

os seguintes tipos: distância segura (safe-distance), resposta a estimulo (stimulus-response) e 

psico-espaço (psycho-spacing). 

O modelo “distância segura” usa como regra para determinar a velocidade do veículo a distância 

ao veículo que o precede. Um modelo simples usa a regra de Pipe que estipula: ”Uma boa regra 

para seguir outro veículo é deixar uma distância de segurança (espaçamento) correspondente ao 

tamanho de um veículo por cada dez milhas por hora (16.1km/h) de velocidade a que se 

desloca ”. Existem no entanto outras regras mais elaboradas e consequentemente mais 

complexas. [Hoogendoorn & Bovy,2001] 

No modelo “resposta a estimulo”, o comportamento do condutor baseia-se no comportamento do 

veículo precedente. Deste modo, está-se perante uma lei: resposta = sensibilidade x estimulo. A 

sensibilidade é uma característica do condutor que traduz a capacidade de um condutor de 

reagir a um estimulo e é definida por uma constante. O estímulo, neste caso é dado pela 

diferença de velocidades entre os dois veículos. Sendo assim, a resposta será a alteração de 

velocidade (travagem ou aceleração) do veículo. [ITE,1992] 

Uma vez que os dois modelos anteriores são rígidos em termos do comportamento dos veículos 

surgiu o modelo “psico-espaço”, que tem em conta o facto dos condutores serem sujeitos a 

determinados limites de percepção aos quais reagem. Deste modo, existem duas regras que são 

levadas em consideração nestes modelos. A primeira estipula que, para distâncias muito 

grandes, o condutor não é influenciado pelo veículo que o precede. A segunda regra tem em 

consideração que, mesmo para distâncias reduzidas, determinadas combinações de velocidades 

relativas e distâncias, não surtem efeitos no condutor, uma vez que o movimento relativo é muito 

pequeno. 

Nos modelos microscópios coexistem ainda os sub-modelos “Intervalo de aceitação” e “Mudança 

de via”. O sub-modelo “Intervalo de aceitação” determina se um veículo pode avançar numa 

intersecção, tendo em consideração o tempo disponível para se inserir, em segurança, na nova 

corrente de tráfego. O sub-modelo “Mudança de via” determina a motivação e possibilidade para 

um condutor mudar de via, tendo por base o seu objectivo próximo. 

No projecto europeu SMARTEST [SMARTEST, 2007] foram identificados 58 modelos, dos quais 

9 são produtos comerciais 

De referir ainda a existência de modelos sub-microscópicos, tratam-se de modelos semelhantes 

aos microscópicos, mas com mais detalhe, onde inclusivamente o comportamento de 

determinados componentes do veículo também é modelado [Hoogendoorn & Bovy,2001]. 
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3.1.3 CubeDynasim 

O CubeDynasim é um software desenvolvido para modelar e simular operações de infra-

estruturas de transportes.  

É composto por três ferramentas essenciais: o editor gráfico (graphic editor), o motor de 

simulação (simulation engine) e ferramentas para visualização e análise de resultados. 

O editor gráfico assenta na criação de “layers” que, ao serem associadas entre si, criam cenários 

de simulação (network scenarios). Esses “layers” são criados directamente sobre o mapa da 

zona em estudo, que pode ser importado a partir de ficheiros “dxf” e “bmp”. Nos “layers” são 

definidos os caminhos de circulação, a sinalização e os colectores de dados (data collectors). Os 

caminhos de circulação são definidos por percursos entre origens e destinos, aos quais são 

associados fluxos de tráfego. Esses fluxos são definidos por matrizes origem/destino, existindo 

uma matriz para cada categoria de veículo em estudo (ligeiros, pesados, etc.). A cada conjunto 

de matrizes de cada uma das categorias é dado um nome, constituindo-se assim um cenário de 

fluxo (flow scenario). Deste modo, é possível associar diferentes cenários de fluxo aos vários 

cenários de simulação, obtendo-se um vasto leque de hipóteses. 

Após definir o que se pretende simular, ou seja, após associar a um cenário de simulação um 

cenário de fluxo, é possível iniciar a simulação. Esta simulação recorre ao motor de simulação, 

que irá simular o comportamento de cada veículo face às condições existentes.  

O motor de simulação do CubeDynasim baseia-se num modelo microscópico e estocástico. 

Trata-se ainda de um modelo baseado em eventos, com as vantagens que daí advêm, em 

termos de tempo de simulação. 

Relativamente às ferramentas para visualização e análise de resultados, podem distinguir-se o 

animador e o visualizador de gráficos. O animador reproduz os movimentos dos veículos, 

calculados pelo motor de simulação, como animações gráficas. O visualizador de gráficos 

permite obter resultados estatísticos de parâmetros como a velocidade média e a máxima, o 

fluxo instantâneo e o número médio e máximo de veículos no sistema. Como o motor de 

simulação é baseado num modelo estocástico e que, por isso, utiliza variáveis aleatórias, é 

necessário efectuar um número mínimo de simulações de forma a obter resultados realistas.  

 

3.2 Sistemas de Controlo de Tráfego Urbano (CTU) 

3.2.1 Introdução aos CTU 

Os sistemas de Controlo de Tráfego Urbano (CTU ou Urban Traffic Control Systems – UTC), 

também denominados por Sistemas de Tráfego Inteligentes (STI ou Intelligent Transportation 
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Systems – ITS), referem-se a uma variedade de ferramentas utilizadas na melhoria das 

condições de circulação, tanto em termos de eficiência como de segurança. [Chowdhury & 

Sadek,2003] 

Os sistemas de CTU surgiram da necessidade de melhorar os sistemas de tráfego, em zonas 

congestionadas, onde não é possível ou desejável o aumento de capacidade por aumento ou 

modificação de geometria das vias. Actualmente, recorre-se cada vez mais utilização destes 

sistemas em virtude dos bons resultados obtidos por eles. Por um lado, os CTU permitem 

maximizar a capacidade das estradas, reduzindo o congestionamento e, consequentemente, 

reduzindo os tempos de viagem e as emissões de gases poluentes. Por outro lado, permitem 

criar redes de informação que podem incorporar elementos como painéis de mensagem, 

monitorização do tráfego, prioridade a veículos de emergência, entre outros. 

[IHT,1987;Chowdhury & Sadek,2003] 

Na maior parte dos casos, o objectivo principal dos CTU é, a obtenção do melhor desempenho 

possível da rede viária. Porém, os objectivos podem passar pela minimização dos consumos de 

combustível (e consequentemente da poluição), por dar prioridade a determinadas categorias de 

veículos ou ainda pela criação de filas de trânsito em zonas mais apropriadas [IHT,1987]. 

São actualmente muitos os sistemas de CTU implementados ou em estudo. Contudo, estes 

podem ser organizados em 4 categorias distintas, segundo as suas áreas de intervenção 

[Chowdhury & Sadek,2003]: 

• Sistemas de controlo de incidentes em auto-estradas (Freeway and incident 

management systems) – tem como objectivo minorar os problemas de 

congestionamento em auto-estradas; 

• Sistemas de Regulação em Zona Urbana (Advanced arterial traffic control systems) – 

são sistemas de controlo adaptativo que têm como objectivo o controlo da sinalização ao 

longo de uma artéria ou zona; 

• Sistemas de gestão de transportes públicos (Advanced Public Transportation Systems) – 

Pretendem melhorar a eficiência, produtividade e segurança de sistemas de transportes 

públicos rodoviários. 

• Sistemas de informação a utentes de sistemas multimodais (Multimodal traveler 

information Systems) – a sua função é a de dar a informação, o mais detalhada e 

actualizada possível, aos utilizadores de sistemas de transporte multimodais, de forma a 

minimizar os tempos de viagem ou fornecer informações relevantes.  
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Dada a sua importância para esta dissertação, em seguida descreve-se mais detalhadamente as 

duas primeiras categorias acima enumeradas, apresentando-se exemplos actualmente em 

funcionamento das mesmas.  

 

a) Sistemas de Controlo de Incidentes e gestão de auto-estradas 

A gestão de auto-estradas define-se como sendo um conjunto de ferramentas de controlo, 

encaminhamento e sistemas de aviso que tem como objectivo maximizar os fluxos de pessoas e 

bens em recursos de acesso limitado [USDT,1997] . Os objectivos são, resumidamente, os 

seguintes: reduzir a frequência de congestionamentos recorrentes e minimizar os seus impactos; 

minimizar a duração e os efeitos adversos de congestionamentos não recorrentes; assegurar 

uma permanente monitorização do tráfego de modo a agir rapidamente em caso de incidente; 

fornecer aos utilizadores informação, em tempo real, sobre o estado do trânsito, e todas as 

medidas que levem à maximização da eficiência da auto-estrada. 

Por forma a cumprir estes objectivos, um sistema de controlo de incidentes e gestão de auto-

estradas (FIMS – freeway and incident management systems) recorre a equipamentos que 

podem ser divididos em três tipos:  

• Equipamentos de campo – são os equipamentos que fazem a ligação entre o sistema e 

os utilizadores, podendo ter a função de recolha ou de transmissão de informação. São 

exemplo deste tipo de equipamento, entre outros, os sistemas de detecção (sensores 

indutivos electromagnéticos, radares de micro-ondas, sensores de infravermelhos, 

câmaras, etc.), os sinais de mensagem variável (Figura 3.1), os sistemas de controlo em 

rampas de acesso; 

• Comunicações – têm a função de estabelecer ligações entre os equipamentos de campo 

e as centrais de processamento de informação e entre as várias centrais; 

• Centrais de processamento de informação – é o conjunto entre o hardware, software e 

os meios humanos que coordenam esses centros. 

As funções destes sistemas estão intimamente relacionadas com as áreas de intervenção, 

podendo distinguir-se os sistemas de detecção de incidentes e monitorização de tráfego, 

sistemas de controlo em rampas de acesso, gestão de incidentes, transmissão de informação e 

controlo do uso de vias. 

Os sistemas de detecção de acidentes e monitorização de tráfego fornecem informação em 

tempo real das condições de trânsito e da existência de incidentes, uma vez que existe uma 

monitorização permanente do tráfego. Deste modo, permitem desenvolver estratégias para 

melhorar as condições de tráfego, assim como uma rápida actuação em caso de incidente.  
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Os sistemas de controlo em rampas de acesso consistem num conjunto de equipamentos que 

regulam a entrada dos veículos nas auto-estradas, de forma a controlar a entrada dos fluxos de 

forma a melhorar a segurança e equilibrar a procura face à capacidade da auto-estrada. A 

limitação das entradas é conseguida através de sinais de trânsito, sinais luminosos e cancelas.  

 

Figura 3.1 – Sinal de mensagem variável presente na A1. (fotografia do autor) 

Relativamente à gestão de incidentes, o sistema tem como objectivo restabelecer a normalidade 

nas condições de tráfego após a ocorrência de um incidente. Ou seja, foi desenvolvido para lidar 

com congestionamentos não recorrentes e inclui a detecção da anomalia na corrente de tráfego, 

gestão do trânsito durante o incidente, accionamento dos meios de resolução do incidente e 

gestão do tráfego até ser restabelecida a normalidade. 

 

Figura 3.2 – Sistema de informação em tempo real das condições de trânsito. [ITE,1992]  

De forma a informar os condutores em tempo real sobre as condições do trânsito, para que estes 

estejam informados e possam tomar decisões, existe o sistema de transmissão de informação. 
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Este é constituído por um conjunto de meios de informação, que podem ir desde placares de 

mensagem variável a estações de rádio e televisão, e outros tipos de meios de disseminação de 

informação. Estas mensagens podem ser dadas antes de iniciada a viagem ou durante a mesma.  

O controlo do uso de vias é responsável pelo controlo e regulação do uso de vias e bermas, de 

forma a maximizar a capacidade das mesmas. Um exemplo do controlo do uso de vias é a 

utilização de vias reversíveis consoante as condições de tráfego. Existem ainda países em que 

as bermas são utilizadas como uma via extra nas horas de ponta. 

 

b) Sistemas de Regulação em Zona Urbana 

A ideia básica destes sistemas é a de, recorrendo a algoritmos sofisticados, e ao processamento 

por computador, regular um conjunto de sinais luminosos de forma a responder de um modo 

dinâmico às flutuações de tráfego nas grandes áreas urbanas [Tavares,2001]. 

São muitos os exemplos deste tipo de sistemas de controlo. 

O sistema TRANSYT (Traffic Network Study Tool), embora seja um programa de cálculo 

automático para a determinação off-line de planos de regulação em tempos fixos de semáforos, 

merece aqui uma referência uma vez que é utilizado actualmente um pouco por todo o mundo 

[Tavares,2001]. 

O sistema SCOOT (Split, Cycle and Offset Optimisation Technique) está operacional em mais de 

40 cidades no Reino Unido e em outros países e pode ser designado como um “sistema 

TRANSYT on-line” [Baichuan,2001]. É baseado num modelo de simulação do tráfego da rede em 

tempo real, sendo a recolha de dados efectuada através de sensores colocados na rede viária. 

Deste modo, face às previsões do modelo de simulação, o sistema faz as alterações ao plano 

em curso que prevê que tragam benefícios em termos de circulação [Tavares,2001]. 

São muitos mais os exemplos de sistemas de regulação em zona urbana actualmente em 

funcionamento, como o sistema STUKO/VERON na Alemanha, o sistema SAGE em França, 

OPAC nos Estados Unidos, UTOPIA em Itália, SCATS na Austrália, entre outros. Contudo, e 

dado que é o sistema actualmente utilizado em Portugal (sendo também utilizado em algumas 

cidades francesas, é de salientar o sistema GERTRUDE [Baichuan,2001]. 

Este sistema foi desenhado para ser perfeitamente adaptável a qualquer cidade e tem como 

principal objectivo evitar os engarrafamentos. Outros objectivos em que este sistema foca a sua 

atenção são a segurança dos peões, o melhoramento dos transportes públicos, a criação de 

prioridade máxima para os veículos de emergência, assim como a diminuição dos níveis de 

poluição através da diminuição do consumo de combustível [Baichuan,2001]. 
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3.2.2 Vias Individualizadas Dinâmicas 

Como foi referido ao longo dos capítulos anteriores, a problemática dos congestionamentos, 

principalmente em torno dos grandes centros urbanos, tem vindo a agravar-se ao longo dos 

tempos. Os congestionamentos apresentam consequências económicas, sociais e ambientais, 

que merecem atenção por parte de políticos, investigadores e utilizadores.  

A ideia em estudo é a implementação de vias que sejam ou não individualizadas consoante as 

condições do tráfego. 

A partir do momento em que se optava por fazer sinalização horizontal, colocando um traço 

contínuo a separar duas vias, este permanecia estático, funcionando sempre como traço 

contínuo, independentemente de como o tráfego se estava a comportar a cada momento. O 

objectivo desta dissertação é o estudo da viabilidade, do ponto de vista da melhoria das 

condições de circulação, de um sistema de vias individualizadas dinâmicas. Tem como base a 

possibilidade dos traços contínuos deixarem de ser estáticos, no sentido de funcionarem como 

tal ou como traços descontínuos, segundo seja mais conveniente em cada momento e em cada 

troço. 

Ao recorrer ao uso de vias individualizadas, faz-se uma separação das correntes de tráfego, não 

permitindo a sua interacção. Esta separação pode ser feita por destino, caso se pretenda 

individualizar fluxos que sigam diferentes caminhos, como acontece na zona das portagens do 

IC21 (que liga o Barreiro à A2), na saída para a A2. Pode ser feita também por origem, caso se 

pretenda que a união de correntes de tráfego provenientes de origens diferentes se juntem num 

local preferencial. Este tipo de separação pode ser visto na zona do “garrafão” da Ponte 25 de 

Abril, onde veículos procedentes de determinadas origens só têm acesso a certas cabines de 

portagem. Pode ainda ser efectuada por categoria de veículo, caso o objectivo seja criar uma via 

exclusiva para determinada categoria, de forma a que esta seja privilegiada/desfavorecida em 

relação às restantes. Um exemplo deste último tipo de separação são as vias reservadas a 

utentes portadores de determinado identificador (“Via Verde”, “Via Card” e outros), ou os 

corredores exclusivos para transportes públicos (Figura3.3). 

O recurso às vias individualizadas dinâmicas em detrimento das vias individualizadas passivas 

tem como vantagem a sua adaptabilidade às condições de trânsito, permitindo usufruir das 

vantagens das vias individualizadas e das vias não individualizadas. Ou seja, permite uma 

individualização dos fluxos de tráfego quando as condições de circulação são mais adversas, 

deixando contudo a possibilidade de permitir ao trânsito auto-regular-se quando as condições 

forem mais favoráveis. Um exemplo de desvantagem de vias individualizadas que pode ser 

ultrapassado com este sistema é a impossibilidade de se realizarem ultrapassagens a veículos 

mais lentos quando há um escoamento fluido do tráfego. Uma das vantagens mais evidentes da 
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individualização das vias é o aumento da segurança rodoviária, por eliminação de potenciais 

conflitos entre veículos (por mudanças de via). 

 

Figura 3.3 – Vias reservadas a veículos portadores de “Via Verde” e “Via Card” na Ponte 25 de Abril 

(fotografia do autor). 

Outra vantagem da adopção deste tipo de mecanismo de controlo de tráfego é a possibilidade de 

monitorização das condições de tráfego, quer em termos de comprimento de fila, quer em termos 

de tempo médio esperado para determinado percurso. Desta forma, é possível interligá-lo com 

outros mecanismos de controlo de tráfego, havendo a possibilidade de fornecer aos utilizadores 

informações em tempo real dos tempos de percurso esperados ou caminhos alternativos a 

adoptar. 

Este mecanismo permite ainda reconhecer a ocorrência de incidentes e acidentes, permitindo 

assim accionar imediatamente os meios de socorro. Possibilita também accionar avisos de 

perigo de forma a que os utilizadores possam tomar as devidas precauções. Tem ainda como 

vantagem a facilidade de fiscalização do cumprimento da sinalização, através de sistemas de 

detecção de infracções e consequente autuação dos automobilistas infractores. 

Apesar do leque de possibilidades acima descrito, nesta dissertação foi estudado o caso onde a 

individualização das vias se faz, devido à existência de uma corrente de tráfego com um fluxo 

superior à capacidade da via (fluxo instável), em estradas em que coexistem outras correntes de 

tráfego distintas. Pensa-se que ao individualizar uma corrente de tráfego que circule em 

condições de fluxo instável, consegue-se aumentar o seu fluxo (e eventualmente passar a uma 

circulação, em fluxo estável), pela eliminação de perturbações provocadas pela mudança de via 

de muitos veículos. 

A definição de “dinâmicas” assentaria no facto das vias se individualizarem total ou parcialmente, 

à medida que o tráfego assim o exigisse. Essa individualização seria efectuada, por exemplo, 
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recorrendo a sinalização luminosa embutida no pavimento na zona de separação das vias, que 

trocaria de cor consoante a via estivesse a funcionar como individualizada ou não (ou seja, por 

exemplo acender-se-iam luzes de cor verde se se pretendesse ter um traço descontínuo ou de 

cor vermelha quando o traço funcionasse como contínuo). A sinalização luminosa em 

pavimentos é já utilizada em diversos locais, por exemplo, junto às vias reservadas a utentes 

com identificador de “Via Verde” (sinalização fixa de cor verde), e em algumas passagens de 

peões (sinalizações luminosas intermitentes de cor branca). Estes sistemas luminosos mostram 

como desvantagem apreciável a sua não visibilidade ou visibilidade reduzida, em períodos de 

grande luminosidade. 

 Para o caso em estudo, uma possibilidade para a implementação destas vias dinâmicas seria a 

colocação de sensores indutivos ou sistemas de visão que detectariam a existência ou não de 

congestionamento/fluxo instável. Estes sensores comunicariam ao sistema de processamento o 

“estado” do trânsito, sendo aí processada a informação e accionado o mecanismo de separação 

das vias até ao ponto pré-determinado para essas condições de tráfego. Desta forma, as vias 

onde existissem filas seriam individualizadas das restantes, criando-se uma corrente mais 

“ordeira”, evitando as perturbações de cruzamento de veículos na zona de trânsito muito 

compacto. Nas zonas dessa via onde o fluxo for estável a via deixaria de ser individualizada, 

permitindo a ultrapassagem a veículos mais lentos. Teria no entanto de existir uma zona de 

transição entre os dois estados, de forma a permitir aos condutores escolherem a via adequada 

ao seu destino atempadamente. Seria ainda recomendável a existência de painéis luminosos de 

sinalização vertical com informações sobre o estado das vias. 

Este sistema tem a vantagem de poder ser adaptado às estradas existentes, sem a necessidade 

de recorrer a obras de grande complexidade. 
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4   Caso de Estudo e Resultados 

4.1 Caso de Estudo 

4.1.1 Localização e Descrição da Situação Existente 

A intersecção em estudo situa-se no Distrito de Setúbal, Concelho de Almada.  

Trata-se de uma intersecção em trevo completa, em que um dos eixos principais corresponde à 

Auto-estrada A2 e o outro eixo corresponde ao Itinerário Complementar IC20. A Norte da 

intersecção, encontra-se o acesso à cidade de Lisboa através da Ponte 25 de Abril; a Sul 

encontra-se a A2 que faz a ligação a Setúbal e ao Sul do país; a Oeste encontra-se o IC20 na 

direcção da Caparica, e a Este encontra-se a Rotunda Centro-Sul que faz o acesso à Cidade de 

Almada (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 – Fotografia aérea da intersecção em estudo. [gmaps,2007] 

Dada a sua localização, junto a uma das entradas principais de Lisboa, esta intersecção sofre de 

graves problemas de filas de trânsito, nas horas de ponta da manhã. Neste cruzamento, nestes 

picos de tráfego, juntam-se três fluxos principais: por um lado, existem os fluxos que circulam na 

A2, provenientes especialmente das zonas entre Almada e Setúbal e que são os mais 

relevantes; por outro, no IC20, existem os fluxos provenientes de Oeste, da zona da Caparica e 
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de Este, da zona de Almada. Todos estes fluxos vão concentrar-se à entrada da Ponte 25 de 

Abril, na zona das portagens, originando filas de grande dimensão. 

 

Figura 4.2 - Intersecção do IC20 com a A2. (fotografia 

do autor) 

 

Figura 4.3 - Filas no IC20 para acesso à A2. 

(fotografia do autor) 

 

Figura 4.4 – Esquema das origens/destinos da intersecção em estudo. Adaptado de [gmaps,2007]. 

A grande maioria do tráfego que circula nesta intersecção nas horas de ponta deve-se a 

movimentos pendulares de pessoas que vivem na margem Sul do rio e que se deslocam 

diariamente para Lisboa. Fora das horas de ponta é caracterizada por fluxos mais reduzidos 

provenientes dos dois eixos principais, embora mantenha sempre um nível bastante elevado de 

procura, em todas as horas do dia. 
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O estudo efectuado no âmbito desta dissertação, incide sobre a zona do IC20 no sentido Oeste-

Este, junto à referida intersecção. Nesta zona encontram-se 2 ramais de saída do IC20 e um 

ramal de entrada neste, que são respectivamente:  

• Ramal 1: ligação do IC20 sentido Oeste-Este e a A2 sentido Norte-Sul;  

• Ramal 2: ligação do IC20 sentido Oeste-Este e a A2 sentido Sul-Norte;  

• Ramal 3: ligação entre a A2 sentido Norte-Sul e o IC20 sentido Oeste-Este.   

O estudo recaiu sobre este troço dado que se considerou que a adopção de vias individualizadas 

dinâmicas poderia minorar os problemas de tráfego aí existentes diariamente. A adopção das 

vias individualizadas poderia trazer vantagens, uma vez que faria a separação das correntes de 

tráfego que circulam nas diferentes direcções. O objectivo desta separação é o de evitar que o 

tráfego que circula no IC20 em direcção a Lisboa perturbe a circulação dos fluxos que se dirigem 

para Almada e para a A2 no sentido Norte-Sul. Esta perturbação deve-se ao facto de, 

actualmente, a corrente de tráfego que circula em direcção a Lisboa ocupar as 3 vias de 

circulação do IC20, levando a que todos os veículos, mesmo os que não pretendam ir para 

Lisboa, sejam afectados pelas filas de trânsito. Verifica-se que os veículos que se dirigem da 

Caparica para Almada, de forma a evitarem as filas de trânsito atrás descritas, optam por 

estradas secundárias (Figura 4.5) que não foram concebidas para suportar esses níveis de 

tráfego. Existem duas alternativas preferenciais de percurso: a primeira é a estrada que dá 

acesso à estação de comboios do Pragal e ao Hospital de Almada. A outra é um percurso 

contornando a zona Comercial (Almada Fórum) para depois passar na rotunda Centro-Sul.  

Deste modo, pretende-se que esses fluxos de tráfego sejam direccionados para o IC20, 

melhorando o tráfego de zonas como os arredores da estação de comboios, Hospital e Zona 

Comercial. Pensa-se que, ao haver uma diminuição dos tempos de percurso entre a zona da 

Caparica e Almada, por individualização de uma das vias do IC20 para este fluxo, a maioria dos 

condutores que utilizam estes percursos passariam a utilizar o IC20. Dado que a rotunda a Este 

da intersecção (Rotunda Centro-Sul) não sofre de problemas de congestionamentos, este 

aumento do fluxo no IC20 teria um escoamento fluido, pelo que os tempos de percurso seriam 

reduzidos. 

Não foi possível efectuar uma contagem realista do número de veículos que deixariam de utilizar 

diariamente os dois percursos anteriormente mencionados, uma vez que só através de inquéritos 

de origem destino efectuados aos utilizadores das vias em causa é que se poderia concluir sobre 

quais os utilizadores destas vias que seriam utilizadores potenciais do IC20. Dados os problemas 

mencionados no subcapítulo correspondente (Matriz Origem-Destino), estes inquéritos não 

foram realizados, não podendo ser simulado no modelo qual o impacto da individualização das 

vias do IC20 no número de veículos que utilizam estes percursos.  
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Figura 4.5 – Caminhos alternativos para o fluxo Caparica – Almada. Adaptado de [gmaps,2007]. 

Quanto ao tráfego que circula com destino a Lisboa, pensa-se que haveria uma redução dos 

tempos médios de viagem. Como a circulação se faz com fluxo instável, qualquer perturbação 

produz reacções em cadeia o que leva a uma diminuição das velocidades de circulação. Deste 

modo, ao se eliminar uma fonte de perturbação (a mudança de via de veículos), através da 

adopção de vias individualizadas, espera-se a obtenção de valores de velocidade mais regulares 

e a uma velocidade média mais elevada.  

A adopção destas vias traria ainda vantagens, em termos de segurança rodoviária, uma vez que 

a circulação se faz de forma mais ordeira. 

 

4.1.2 Percursos estudados 

Para modelar a zona da intersecção que se pretendia estudar, foi necessário definir um conjunto 

de percursos, definidos por pares origem-destino. Cada um desses pares é caracterizado por 

uma entrada, que constitui o início do percurso, por uma saída, que constitui o seu final e por um 

determinado fluxo de veículos que o percorre. 

Relativamente aos fluxos, a sua determinação está explicada posteriormente, no subcapítulo 

Determinação dos Fluxos – Trabalho de Campo. 
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Foram consideradas 4 origens. A origem Caparica, refere-se aos veículos que circulam no IC20 

sentido Oeste-Este, abrangendo áreas de origem como a Costa da Caparica, Monte da Caparica, 

Charneca da Caparica, Trafaria, Sobreda, entre outros. A origem Setúbal, refere-se aos veículos 

entram no sistema através da A2, a Sul da intersecção, que têm como origem real toda a zona a 

Sul da intersecção, mas com especial incidência nas áreas até Setúbal, como por exemplo 

Palmela, Sesimbra, Seixal, Setúbal, entre outros. A origem Almada refere-se aos veículos que 

têm como proveniência zonas a Este da intersecção e a origem Lisboa, refere-se aos veículos 

que entram no sistema através da rampa de ligação do sentido Norte-Sul da A2 com o sentido 

Oeste-Este do IC20. 

Os destinos considerados foram também 4, sendo a nomenclatura igual à das origens mas não 

sendo a sua localização geográfica necessariamente semelhante. O destino Setúbal refere-se 

aos veículos que saem do sistema através do sentido Norte-Sul da A2. O destino Lisboa refere-

se aos veículos que têm como destino a cidade de Lisboa, ou seja, a zona da A2 no sentido Sul-

Norte a Norte da intersecção. O destino Almada refere-se aos veículos que têm como destino 

zonas a Este da intersecção. Finalmente o destino Caparica, que foi utilizado apenas como 

auxiliar no processo de obtenção de fluxos, não tendo sido necessário para o processo de 

modelação (tal como é possível verificar no subcapítulo Descrição da Modelação), refere-se aos 

eículos que têm coo destino zonas a Oeste da intersecção. 

Em seguida apresentam-se os diversos percursos que foram considerados ao longo dos 

subcapítulos que se seguem. Os mapas de imagem de fundo utilizados foram retirados de 

[gmaps,2007]. 

 

Figura 4.6 - Percurso Caparica – Lisboa. Adaptado 

de [gmaps,2007]. 

 

Figura 4.7 - Percurso Caparica – Almada. Adaptado 

de [gmaps,2007]. 
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Figura 4.8 - Percurso Caparica – Setúbal. Adaptado de 

[gmaps,2007]. 

 

Figura 4.9 - Percurso Setúbal – Lisboa. Adaptado de 

[gmaps,2007]. 

 

Figura 4.10 - Percurso Almada – Lisboa. Adaptado de 

[gmaps,2007]. 

 

Figura 4.11 - Percurso Setúbal – Almada. Adaptado de 

[gmaps,2007]. 

 

Figura 4.12 - Percurso Lisboa – Lisboa. Adaptado de 

[gmaps,2007]. 

 

Figura 4.13 - Percurso Lisboa – Almada. Adaptado de 

[gmaps,2007]. 
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Figura 4.14 - Esquema explicativo do fluxo Lisboa/Lisboa. Adaptado de [gmaps,2007]. 

O percurso Lisboa-Lisboa (Figura 4.12) merece uma explicação adicional, uma vez que a sua 

designação não corresponde ao percurso normal dos veículos. Tem esta denominação, uma vez 

que a origem correspondente ao nome “Lisboa” encontra-se na rampa de entrada para o IC20 e 

teoricamente deveria ser maioritariamente utilizada por veículos procedentes de Lisboa, com 

destino a Almada. Porém, o que acontece na realidade é que existe um fluxo bastante elevado 

de veículos procedentes da Rotunda Centro-Sul que não podem entrar directamente para a A2, 

em direcção a Lisboa, já que a rampa de acesso correspondente é exclusiva a Transportes 

Públicos ou a veículos provenientes de outras origens (que utilizam o túnel, evitando a Rotunda 

Centro-Sul). Esses veículos adoptam um caminho alternativo que consiste em seguir pelo IC20 

sentido Este-Oeste até à respectiva rampa de saída para a A2 em direcção a Setúbal. Aí, 

juntam-se ao fluxo proveniente de Lisboa em direcção a Almada, para finalmente entrarem no 

IC20 no sentido Oeste-Este e saírem na rampa de acesso à A2 em direcção a Lisboa. Dado que 

no modelo estes veículos entram no sistema pela mesma entrada que os veículos provenientes 

de Lisboa e saem no destino Lisboa, têm a designação Lisboa/Lisboa (Figura 4.14). 

Como é possível verificar, o percurso Almada-Lisboa é fortemente marcado pela presença de 

veículos pesados, uma vez que durante as horas de ponta uma das vias é exclusiva para 

transportes públicos. 

Em seguida apresentam-se as distâncias aproximadas medidas em “Autocad” dos diversos 

percursos considerados: 
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Tabela 4.1 – Distância em metros dos diversos percursos considerados  

Percurso Distância (m) 

Caparica – Lisboa 1580 

Caparica – Almada 1050 

Caparica – Setúbal 665 

Lisboa – Lisboa 1170 

Lisboa – Almada 515 

Setúbal – Lisboa 785 

Setúbal – Almada 675 

Almada – Lisboa 655 

 

4.1.3 Descrição da Modelação  

A zona da intersecção em estudo, correspondente à zona referida anteriormente, foi modelada 

no programa de simulação “CubeDynasim”, tendo-se optado pelas seguintes características de 

modelação: 

As estradas de uma só via em cada sentido foram modeladas como vias de percentagem de 

velocidade (speed percent lanes). Com este modo, define-se a velocidade máxima com que os 

veículos podem circular de acordo com a sua categoria, ou seja, veículos de diferentes 

categorias têm diferentes velocidades máximas de circulação. Para isso, define-se para cada via 

uma percentagem, que multiplicada pela velocidade máxima com que cada categoria de veículo 

consegue circular, fornece a velocidade máxima a que os veículos podem circular nessa via. A 

categoria “veículos ligeiros” tem uma velocidade máxima de 130 Km/h por definição do programa, 

tendo-se utilizado este valor para determinar a percentagem de velocidade característica para 

cada uma das vias em estudo.  

Este tipo de vias só foi utilizado em rampas de acesso, já que tanto a A2 como o IC20 são 

constituídos por conjuntos de vias. Na rampa que faz o acesso do IC20 ao sentido Norte-Sul da 

A2, a velocidade máxima permitida é de 70 Km/h. Porém, verificou-se que a maioria dos 

condutores que circulam nesta rampa o fazem a velocidades superiores a esta, pelo que foi 

modelada para velocidades de 90 Km/h. Assim, a percentagem a utilizar de forma a que a 

velocidade máxima permitida nesta rampa seja a pretendida (90 Km/h) é de 70% da velocidade 

máxima (130 Km/h). Na rampa de acesso que liga o IC20 ao sentido Sul-Norte, a velocidade 



 
51 

máxima permitida é de 40 Km/h, tendo, pelas mesmas razões que a anterior, sido modelada 

para 65Km/h. Deste modo, a percentagem pela qual a velocidade máxima tem de ser 

multiplicada é de 50%. Apesar das velocidades máximas utilizadas serem superiores às 

permitidas por lei na intersecção, foram adoptadas uma vez que desta forma a modelação 

aproxima-se mais da situação real. As velocidades definidas para as vias não obrigam os 

condutores a circularem a essa mesma velocidade. Aliás, cada condutor simulado adapta a sua 

velocidade às características das vias e às condições de tráfego, pelo que a velocidade definida 

funciona apenas como limite máximo que nenhum condutor pode exceder.  

As estradas de 2 ou mais vias em cada sentido foram modeladas como secções multivia de 

percentagem de velocidade (speed percent multilanes). Estas secções têm por base vias de 

percentagem de velocidade (speed percent lane), sendo os comportamentos dos veículos em 

cada via em tudo semelhantes aos das vias individuais anteriormente descritas. As mudanças de 

via acontecem devido a dois factores: devido ao percurso a efectuar ou devido à existência de 

veículos mais lentos na via. A mudança de via devido ao percurso faz-se o mais cedo possível e 

caracteriza-se por existir um ponto pré-determinado onde os veículos, caso ainda não tenham 

mudado para a via que desejam, forçam a entrada, podendo mesmo chegar a parar até 

conseguirem efectuar a mudança de via.  

A largura das vias foi modelada com 3,75 m tanto no IC20 como na A2. Tal como nas vias de 

percentagem de velocidade, a velocidade máxima que o programa atribui aos veículos ligeiros é 

de 130 Km/h, sendo a velocidade máxima permitida para as secções de conjuntos de vias, 

obtida por multiplicação desta velocidade máxima por um factor. A percentagem de velocidade 

adoptada foi, para ambos os casos, de 80%, o que corresponde a aproximadamente 100Km/h. A 

velocidade máxima permitida no IC20 é de 70 km/h e na zona da A2 em estudo é de 60 Km/h. 

Esta divergência entre a velocidade máxima real e a modelada deve-se ao facto das 

observações efectuadas no local indicarem que grande parte dos condutores circula a 

velocidades superiores à legalmente permitida.  

Junto a cada entrada no sistema (origem) foi colocado um armazém de veículos (stage), de 

forma a permitir que as filas nunca atinjam a entrada, ou seja, que os veículos nunca sejam 

impedidos de entrar no sistema. Os veículos armazenados foram simulados como se existisse 

uma continuação das vias. Os armazéns foram modelados com um número extremamente 

elevado de espaço disponível (10000 veículos). Este valor foi adoptado de forma a garantir que 

os armazéns cumpram a função de permitir a entrada a todos os veículos que chegam ao 

sistema. 

A única sinalização existente na zona em estudo, refere-se à sinalização horizontal de separação 

de vias e à sinalização vertical de aproximação de estrada com prioridade na zona das rampas 

de acesso.  
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A sinalização horizontal refere-se à existência de zonas de traço contínuo. Esses traços 

contínuos foram modelados, recorrendo à função “caminho inválido” (invalid path), em que se 

define que tipo de veículo pode ou não circular em cada via, com base na sua categoria ou 

destino. Na Figura 4.15 apresenta-se um esquema da modelação adoptada para a sinalização 

horizontal. Em cima está representada a sinalização horizontal que existia neste troço do IC20 e 

em baixo está esquematizada a forma como foi modelada. Na Tabela 4.2 está indicada a forma 

como cada troço foi modelado. 

 

Figura 4.15 - Modelação da situação existente. 

 

Tabela 4.2 – Tabela explicativa da modelação da sinalização horizontal. 

Zona Observações 

A Zona caracterizada pela existência de 3 vias, modeladas como secção multivia de 

percentagem de velocidade. Os veículos podem circular livremente pelas 3 vias. 

B Proibição de circular na via 1 para o fluxo com destino Setúbal, devido à existência de 

uma função “caminho inválido” na via 1, no início da secção. Secção formada por uma 

multivia de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 2 e 3) e por uma via de 

percentagem de velocidade (via 1). Os veículos que têm como destino Setúbal não 

podem circular na via mais à esquerda, sendo obrigados a mudar para as vias 2 e 3 

antes do inicio desta secção. Não existem mudanças de via entre a via 1 e 2. 
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C Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. As vias 1 e 2 continuam 

no IC20 e a via 3 dá acesso ao destino Setúbal. Os veículos não podem mudar de via.  

D Zona caracterizada pela existência de 2 vias, modeladas como secção multivia de 

percentagem de velocidade. Os veículos podem circular livremente pelas vias 1 e 2. 

E Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. Na via 1, no início da 

secção, um existe uma função “caminho inválido”, que proíbe a passagem de veículos 

que têm como destino Lisboa nesta via. Logo, todos os veículos que se dirigem para a 

saída Lisboa têm de mudar para a via 2 antes do início desta secção. A via 3 efectua a 

ligação entre a origem Lisboa e o IC20. Durante esta secção, não existem manobras de 

mudança de via. 

 F Zona constituída por uma via de percentagem de velocidade (via 1) e por uma multivia 

de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 2 e 3). A proibição de circular na via 1 

para o fluxo com destino Lisboa mantem-se. Os veículos podem circular livremente 

entre as vias 2 e 3, mas não existem manobras de mudança de velocidade entre as vias 

1 e 2. 

G Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. A via 3 dá acesso ao 

destino Lisboa, enquanto as vias 1 e 2 dão acesso ao destino Almada. Os veículos não 

podem mudar de via durante este troço. 

H Zona caracterizada pela existência de 2 vias, modeladas como secção multivia de 

percentagem de velocidade. Os veículos podem circular livremente pelas 2 vias. 

 

Relativamente à sinalização vertical, foram colocados sinais de cedência de prioridade, à saída 

das rampas de acesso. Após executar algumas simulações e verificar o comportamento dos 

veículos, optou-se por retirar esta sinalização, uma vez que com a sinalização de cedência de 

passagem, os veículos que provinham das rampas de acesso demoravam demasiado tempo a 

entrar no IC20, face ao que acontece na realidade. Verifica-se que, sem sinalização, a entrada 

dá-se aproximadamente alternada, e considerou-se que esta situação era mais próxima da 

realidade. 

A modelação da zona das portagens foi efectuada tendo em atenção o número máximo de 

veículos que conseguem, na realidade, atravessar a zona das cabines de portagem durante uma 

hora, quer devido ao tempo necessário para passar nas portagens, quer devido à capacidade na 

ponte 25 de Abril. Sabendo-se que o número máximo de veículos que atravessam a ponte é de 
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7000 veículos numa hora (gráfico da Figura 4.19 e Tabela 4.3), e que este valor se refere à 

capacidade da ponte/portagens, optou-se por colocar 7 vias com cabines de portagem no 

modelo. Admite-se então que passam 1000 veículos por hora em cada cabine, pelo que o tempo 

de paragem nas cabines é de 0,36 segundos para cada veículo. Estes dados foram confirmados 

por contagens no local, como indicado no sucapítulo Validação do Modelo. 

No programa utilizado, a modelação é efectuada em duas fases distintas: numa primeira fase, a 

rede de estradas é desenhada, sobre um suporte (fotografia, mapa, imagem aérea, etc.), sendo 

aí decidido o número de vias em cada troço, a sinalização a utilizar, a largura das vias e todas as 

características físicas de traçado. Todas estas operações são efectuadas no denominado modo 

geométrico (Figura 4.16). Numa segunda fase, os vários troços representados têm de ser unidos, 

de forma a constituírem um sistema, assim como têm de ser definidas as várias origens e 

destinos da rede. No modo lógico (Figura 4.17) são definidos os pontos de origem, destino e os 

armazéns de viaturas, e os vários elementos são ligados às vias definidas no modo geométrico. 

De modo a que fosse possível obter resultados estatísticos de parâmetros como a velocidade 

média, tempo de percurso, fluxo máximo, entre outros, foi necessário colocar no modelo (modo 

geométrico) elementos de recolha de dados (data collectors). Estes são constituídos por 

conjuntos de dois elementos, colocados no início e fim do percurso do qual se pretende recolher 

a informação. Os elementos de recolha iniciais foram colocados entre as entradas do sistema 

(origens) e os armazéns de carros, de forma que todos os veículos que entram no sistema, 

independentemente de ficarem ou não retidos no armazém tenham os seus dados contabilizados. 

 

Figura 4.16 -Representação em modo 

geométrico. 

 

Figura 4.17 - Representação em modo lógico. 
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Os elementos de recolha finais foram colocados junto a cada uma das saídas do sistema 

(destinos). 
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Figura 4.18 – Tempo de Percurso Caparica-Almada em função do número de simulações. 

Uma vez que o programa utilizado se baseia em processos estocásticos, é necessário fazer, 

para cada situação simulada, diversas simulações. Em cada simulação existe um conjunto de 

parâmetros aleatórios, tais como a distribuição de chegada dos veículos, as velocidades de 

ponta de cada veículo em cada instante, a opção de mudar ou não de via face à situação de 

existir um veículo mais lento na via, o momento no qual um determinado veículo troca de via 

devido ao percurso a seguir e a necessidade ou não de reduzir a sua velocidade para efectuar a 

manobra, entre outros. Deste modo, a utilização de dados relativos a uma única simulação 

comportaria erros face à realidade, devido às flutuações inerentes à aleatoriedade. Esses erros 

são atenuados pelo aumento do número de simulações, sendo 3 o número mínimo de 

simulações múltiplas aconselhado pelo programa. De forma a verificar qual o número mínimo de 

simulações múltiplas a realizar para que os dados recolhidos fossem fiáveis, efectuaram-se 

simulações para a situação de referência (situação actual), utilizando 3, 5, 8, 10 e 12 simulações 

múltiplas. Foi escolhido o percurso Caparica – Almada como referência. O número de 

simulações múltiplas a utilizar foi escolhido tendo em atenção a evolução dos resultados das 

variáveis que vão ser estudadas. 

Com base nestes resultados, foi adoptado o número de 5 simulações múltiplas, uma vez que a 

partir deste valor há uma tendência de estabilização nos valores dos resultados. Como se pode 
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constatar através da análise do gráfico (Figura 4.18), os valores estabilizam aproximadamente, 

ou seja, não passam a ser sempre exactamente iguais, mas as variações passam a ser de valor 

desprezável (da ordem dos 0,5%), enquanto para 3 simulações são da ordem dos 3%. Isto deve-

se ao facto de cada simulação ser baseada em números aleatórios, em que as chegadas dos 

veículos ao sistema não se fazem de forma constante, os comportamentos dos condutores 

modificam-se e toda a interacção entre os veículos é distinta. Deste modo, quanto maior o 

número de simulações efectuado, mais exacto é o valor obtido.  

É ainda necessário definir a duração de cada simulação. Foi adoptado inicialmente um tempo de 

simulação de 1 hora, precedido de um período de 15 minutos em que os dados não são retirados. 

Este período inicial tem o intuito de estabilizar o tráfego antes dos resultados começarem a ser 

retirados. Porém, verificou-se que esse tempo era insuficiente para a estabilização do tráfego, 

pelo que se adoptou posteriormente um intervalo de estabilização de 30 minutos. 

O programa fornece para cada variável valores médios por cada 15 minutos de simulação 

efectuada. No caso da utilização de 1 hora de simulação, obtém-se para cada parâmetro 4 

valores médios. Nas simulações iniciais efectuadas com um período de estabilização de apenas 

15 minutos verificou-se que as médias relativas ao primeiro valor médio obtido não eram 

coerentes com os restantes 3 valores, o que significa que o sistema nesses primeiros 15 minutos 

ainda não estava estabilizado. Efectuando as simulações com um tempo de estabilização de 30 

minutos verifica-se que os 4 valores médios obtidos são semelhantes, tendo então sido adoptado 

este valor. Relativamente ao tempo de simulação propriamente dito, adoptou-se 1 hora dado que, 

por um lado, garante-se que nesse período existe um número aceitável de veículos que 

consegue fazer todo o percurso (desde a entrada à saída do sistema). Esta garantia é dada pelo 

tempo máximo que um veículo demora a fazer o pior percurso, na pior situação de estudo, ser 

menos de metade do tempo adoptado para a simulação. Por outro lado, não foi adoptado um 

tempo superior, uma vez que um acréscimo no tempo a simular leva a maiores tempos de 

processamento (1 hora de tempo de simulação corresponde a cerca de 30 minutos de 

processamento). 

Apesar do programa permitir a utilização de modelos dinâmicos, dadas as características do 

estudo em causa, optou-se por utilizar um modelo estático, ou seja, a matriz origem-destino 

mantém-se constante durante toda a simulação. Deste modo, o factor de ponta horário é unitário. 

Esta decisão baseou-se no facto de se considerar que, durante a hora que é simulada, a 

distribuição de chegada dos veículos não sofre uma grande variação. 
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4.1.4 Determinação dos Fluxos – Trabalho de Campo 

Dado que os problemas na zona em estudo ocorrem na hora de ponta da manhã, foi este o 

período de tempo adoptado para a simulação.  

No gráfico da Figura 4.19 e na Tabela 4.3 apresentam-se os fluxos na Ponte 25 de Abril no 

sentido Sul-Norte, facultados pela Lusoponte. Estes valores referem-se à média dos dias úteis 

da semana de 07/05/2007 a 11/05/2007. 

Tabela 4.3 – Fluxos médios na Ponte 25 de Abril, dados da Lusoponte. 

Hora Sul/Norte Norte/Sul

1:00:00 1553 2313

2:00:00 1076 1632

3:00:00 523 742

4:00:00 284 441

5:00:00 242 375

6:00:00 333 284

7:00:00 718 342

8:00:00 3271 774

9:00:00 6696 2626

10:00:00 6990 4059

11:00:00 6565 4116

12:00:00 5280 3650

13:00:00 4477 3459

14:00:00 3950 3688

15:00:00 3948 3537

16:00:00 4582 3437

17:00:00 4658 4532

18:00:00 4402 3920

19:00:00 4741 4664

20:00:00 4562 5801

21:00:00 3824 6168

22:00:00 2993 6247

23:00:00 2215 3847

Total: 77883 70654  

Através destes dados é possível verificar que existe um período de fluxo máximo entre as 9 

horas e as 11 horas e que o valor de pico ocorre às 10 horas, sendo o seu valor de 

aproximadamente 7000 veículos/hora. Observa-se ainda que entre as 3 horas e as 7h o fluxo é 

muito reduzido, começando a aumentar fortemente a partir desta hora. Durante as restantes 

horas, o fluxo ronda em média os 4000 veículos/hora, sendo bastante inferior a partir das 22 

horas.  
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Fluxos na Ponte 25 de Abril sentido Sul - Norte
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Figura 4.19 - Gráfico do número de veículos na Ponte 25 de Abril ao longo de um dia, dados da Lusoponte. 

A rede em estudo foi modelada com 4 origens e 3 destinos: As origens serão designadas por 

“Caparica”, “Setúbal”, “Lisboa” e “Almada” e os destinos serão “Setúbal”, “Lisboa” e “Almada”, 

como representado na Figura 4.4. 

Para cada par origem-destino, foram determinados os respectivos fluxos. Para isso, foram 

usados dados fornecidos pelas Estradas de Portugal para os fluxos do IC20, assim como 

contagens feitas no local, como complemento a estes dados. É de referir que os valores das 

contagens efectuadas no local, quando em condições semelhantes (ambas em dias úteis e no 

mesmo local e hora) foram bastante idênticos aos fornecidos pelas Estradas de Portugal. 

Em seguida apresentam-se os valores das contagens fornecidas pelas Estradas de Portugal 

(E.P.). 
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Figura 4.20 – Gráfico do número de veículos por hora no IC20 sentido Oeste-Este, junto à intersecção, 

dados da E.P.. 
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Tabela 4.4 – Número de veículos por hora que passam no IC20 sentido Oeste-Este, na zona da intersecção, 

dados da E.P.. 

Data Hora Vol.ligeiros Vol.pesados % pesados/total Vol.total
2006.11.23 0 663 22 3,2 685
2006.11.23 1 354 34 8,8 388
2006.11.23 2 270 22 7,5 292
2006.11.23 3 204 22 9,7 226
2006.11.23 4 183 23 11,2 206
2006.11.23 5 218 26 10,7 244
2006.11.23 6 399 51 11,3 450
2006.11.23 7 1.610 70 8,5 820
2006.11.23 8 1.821 86 7,2 1.187
2006.11.23 9 2.057 88 5,5 1.590
2006.11.23 10 1.755 100 6,4 1.555
2006.11.23 11 1.490 106 6,6 1.596
2006.11.23 12 1.588 95 5,6 1.683
2006.11.23 13 1.338 97 6,8 1.435
2006.11.23 14 1.496 96 6,0 1.592
2006.11.23 15 1.798 113 5,9 1.911
2006.11.23 16 1.948 135 6,5 2.083
2006.11.23 17 1.914 132 6,5 2.046
2006.11.23 18 1.893 121 6,0 2.014
2006.11.23 19 1.421 69 4,6 1.490
2006.11.23 20 1.092 68 5,9 1.160
2006.11.23 21 925 54 5,5 979
2006.11.23 22 930 51 5,2 981
2006.11.23 23 967 42 4,2 1.009

25.899 1.723 6,2 27.622Total  
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Figura 4.21 – Gráfico do número de veículos por hora no sentido Caparica-Setúbal, dados da E.P.. 

 



 
60 

Tabela 4.5 - Número de veículos por hora no sentido Caparica-Setúbal, dados da E.P.. 

Data Hora Vol.ligeiros Vol.pesados % pesados/total Vol.total
2006.12.23 0 577 15 2,5 592
2006.12.23 1 419 14 3,2 433
2006.12.23 2 262 10 3,7 272
2006.12.23 3 154 14 8,3 168
2006.12.23 4 191 13 6,4 204
2006.12.23 5 278 27 8,9 305
2006.12.23 6 457 27 5,6 484
2006.12.23 7 768 22 2,8 790
2006.12.23 8 893 31 3,4 924
2006.12.23 9 1.306 40 3,0 1.346
2006.12.23 10 1.487 28 1,8 1.515
2006.12.23 11 1.534 42 2,7 1.576
2006.12.23 12 1.442 39 2,6 1.481
2006.12.23 13 1.247 32 2,5 1.279
2006.12.23 14 1.515 46 2,9 1.561
2006.12.23 15 1.711 61 3,4 1.772
2006.12.23 16 1.513 41 2,6 1.554
2006.12.23 17 1.286 28 2,1 1.314
2006.12.23 18 1.125 30 2,6 1.155
2006.12.23 19 1.050 34 3,1 1.084
2006.12.23 20 937 23 2,4 960
2006.12.23 21 880 15 1,7 895
2006.12.23 22 720 7 1,0 727
2006.12.23 23 606 13 2,1 619

22.358 652 2,8 23.010Total  

 

Em seguida apresentam-se os resultados das contagens efectuadas no local, no dia 6 de Março 

de 2007, através de contagens efectuadas no local, cronometradas em períodos de 15 minutos, 

entre as 8h e as 10h15min. Foi escolhido este dia já que se trata de uma terça-feira, numa 

semana em que não existiam feriados ou proximidade de férias nem proximidade ao fim do mês, 

e com condições climatéricas normais (ausência de chuva e de nevoeiro, temperatura ambiente 

normal para a época do ano). Verifica-se que em época de férias escolares e semanas em que 

existem feriados, há uma diminuição do tráfego nesta zona, o mesmo acontecendo em dias 

próximos do fim do mês. Constata-se ainda que com condições climatéricas adversas (chuva, 

nevoeiro, etc.), o tempo de percurso é superior (quer por aumento do tráfego, quer por 

diminuição da velocidade média). 

Estes valores são ainda comparados com os valores retirados das contagens fornecidas pela 

E.P., tendo sido adoptado para cada caso o valor indicado. 
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Tabela 4.6 – Contagens de campo do número de veículos ligeiros nos vários percursos. 

1ª Contagem 2ªContagem 3ªContagem Média
(veic/15min) (veic/15min) (veic/15min) (veic/hora)

Caparica - Setúbal 240 261 264 1020
Caparica - Lisboa 217 202 225 858
Caparica - Almada 10 12 14 48
Lisboa - Lisboa 126 135 169 574
Lisboa - Almada 62 58 67 249
Setúbal - Almada 52 47 59 210
Almada - Lisboa 123 138 130 520
Setúbal - Caparica 29 34 36 130

Percurso

Veículos Ligeiros

 

 

Tabela 4.7 -Contagens de campo do número de veículos pesados nos vários percursos. 

1ª Contagem 2ªContagem 3ªContagem Média
(veic/15min) (veic/15min) (veic/15min) (veic/hora)

Caparica - Setúbal 15 24 20 80
Caparica - Lisboa 19 15 17 53
Caparica - Almada 1 0 1 3
Lisboa - Lisboa 0 0 0 0
Lisboa - Almada 2 3 2 6
Setúbal - Almada 5 7 8 27
Almada - Lisboa 81 72 48 270
Setúbal - Caparica 29 34 36 22

Veículos Pesados

Percurso

 

Foram então adoptados os seguintes dados para os fluxos a utilizar no modelo, para cada par 

Origem/Destino: 

• Caparica/Setúbal – As contagens fornecidas pelas Estradas de Portugal são relativas ao 

dia 23 de Dezembro 2006, não sendo este um dia exemplificativo de um dia útil regular. 

O resultado da média dos valores fornecidos pela E.P. entre as 8h e as 10h é de 

aproximadamente 1200 veículos ligeiros/hora e 30 veículos pesados/hora. As diferenças 

entre os valores da contagem no local e os fornecidos pela E.P. podem dever-se, por um 

lado, ao facto de se tratar de um dia pouco exemplificativo e, por outro, por as condições 

climatéricas poderem ser muito distintas. Dado que não foi possível obter contagens de 

um dia mais adequado, utilizaram-se directamente os valores obtidos por média das 

contagens efectuadas no local. Foi então utilizado um valor de 1020 veículos 

ligeiros/hora e 80 veículos pesados/hora. 

• Caparica/Lisboa – O valor deste fluxo foi determinado a partir dos valores fornecidos 

pelas Estradas de Portugal, em conjunto com as contagens feitas no local. As contagens 

fornecidas pelas Estradas de Portugal fornecem o número de veículos que passaram no 

dia 23 de Novembro de 2006, em cada intervalo de 1hora, no IC20, na zona da 
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intersecção. Porém, com estes valores não é possível saber a origem e o destino de 

cada veículo, uma vez que neste troço passam os veículos procedentes da Caparica 

para Lisboa e para Almada e os procedentes de Lisboa para Lisboa e de Lisboa para 

Almada. Deste modo, foram feitas 3 contagens no dia 6 de Março de 2007, entre as 8h e 

as 10h15min, e foi determinado para cada um destes pares O/D a respectiva 

percentagem. O valor total de veículos que passam no referido troço foram afectados 

pela percentagem de veículos que circulam entre a Caparica e Lisboa, determinando-se 

este fluxo através da média dos veículos que passam entre as 7h e as 10h. Este critério 

deve-se ao facto de nem todos os veículos que desejavam fazer a sua viagem entre as 

8h e as 9h, por exemplo, conseguirem, devido aos elevados níveis de tráfego. Deste 

modo, ao utilizar-se a média dos valores das 4 horas está-se a contabilizar a maioria dos 

veículos que passariam, numa só hora, caso as condições de tráfego estivessem mais 

fluidas.  

Os valores utilizados para este par O/D foram então de 900 veículos ligeiros/hora e 73 

veículos pesados/hora, tal como indicado nas Tabelas 4.8 e 4.9. 

• Caparica/Almada – O método para a determinação dos valores de fluxo correspondentes 

a este par O/D foi semelhante ao utilizado para o par Caparica/Lisboa. O valor obtido foi 

de 50 veículos ligeiros/hora e 4 veículos pesados/hora, tal como indicado nas Tabelas 

4.8 e 4.9. 

• Lisboa/Almada – O método para a determinação dos valores de fluxo correspondentes a 

este par O/D foi semelhante ao utilizado para o par Caparica/Lisboa. O valor obtido foi 

de 260 veículos ligeiros/hora e 9 veículos pesados/hora, tal como indicado nas Tabelas 

4.8 e 4.9. 

• Lisboa/Lisboa – O método para a determinação dos valores de fluxo correspondentes a 

este par O/D foi semelhante ao utilizado para o par Caparica/Lisboa. O valor obtido foi 

de 600 veículos ligeiros/hora e não se registaram veículos pesados tal como indicado 

nas Tabelas 4.8 e 4.9. 

Em seguida apresentam-se os valores adoptados para cada um dos percursos que tiveram 

como base a ponderação entre os valores das contagens no local e dos dados fornecidos 

pela E. P.. A cinzento está representado o valor da média do número de veículos que 

passaram no IC20 junto à intersecção, entre as 7 horas e as 10h de dia 23 de Novembro de 

2006, segundo os dados fornecidos pelas Estradas de Portugal.  
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Tabela 4.8 - Valores ponderados do número de veículos ligeiros nos vários percursos. 

Percurso Valor Contagem % total Resultado Valor Adoptado
Caparica - Lisboa 858 49,60 897,76 900
Caparica - Almada 48 2,80 50,68 50
Lisboa - Lisboa 574 33,20 600,92 600
Lisboa - Almada 249 14,40 260,64 260
Total 1730 100 1810,00 1810

Veículos Ligeiros

 

 

Tabela 4.9 - Valores ponderados do número de veículos pesados nos vários percursos. 

Percurso Valor Contagem % total Resultado Valor Adoptado
Caparica - Lisboa 53 85,32 73,38 73
Caparica - Almada 3 4,84 4,16 4
Lisboa - Lisboa 0 0,00 0,00 0
Lisboa - Almada 6 9,84 8,46 9
Total 62 100,00 86,00 86

Veículos Pesados

 

O somatório dos valores das contagens efectuadas no local é inferior aos dos dados 

fornecidos pela E.P., tanto no caso dos veículos ligeiros como no caso dos veículos pesados.   

• Setúbal/Almada – Os valores correspondentes a este fluxo foram determinados através 

da média das 3 contagens efectuadas, uma vez que a E.P. não dispunha destas 

contagens. O valor médio destas 3 contagens, que foi o valor adoptado para a simulação, 

foi de 210 veículos ligeiros/hora e 27 veículos pesados/hora.  

• Setúbal/Lisboa – O valor indicado pelas Estradas de Portugal para o número total 

veículos que atravessam o nó do Fogueteiro, num dia útil, em ambos os sentidos (que é 

o nó da A2 mais próximo da intersecção em estudo) é de 94000 veículos. Com os 

valores fornecidos pela Lusoponte indicando o número de veículos que passam na 

Ponte 25 de Abril por hora em cada sentido (Tabela 4.3 e gráfico da Figura 4.19), 

utilizou-se a mesma relação para o cálculo do número de veículos que passariam no nó 

do Fogueteiro entre as 9h e as 11h. A este número foi subtraído o número de veículos 

que saiam na saída para o IC20 em direcção a Almada (237 veículos/hora), e para o 

IC20 em direcção à Caparica (152 veículos/hora). Apesar do método utilizado ser uma 

aproximação eventualmente pouco fiel, dado que nenhuma das fontes contactadas 

dispunha dos dados necessários e que as contagens no local são muito complexas, este 

foi o único método encontrado para estimar o fluxo em causa. 

O fluxo considerado foi então de 4000 veículos /hora dos quais se considerou que 10% 

referiam-se a veículos pesados. 
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• Almada/Lisboa – Estes valores foram obtidos pela média das contagens efectuadas, 

uma vez que não foram fornecidos dados para este troço por parte da E.P.. Foram 

obtidos valores médios de 520 veículos ligeiros/hora e 270 veículos pesados/hora.  

Este número elevado de veículos pesados deve-se ao facto da rampa de acesso do 

IC20 para a A2 ter uma via exclusiva para Transportes Públicos, tal como explicado 

anteriormente. 

 

4.1.5 Entradas e Saídas do Modelo 

De forma a que o sistema possa ser modelado, é necessário inserir no programa um conjunto de 

dados, de forma a que, a partir destes, seja possível construir o modelo, tal como descrito 

anteriormente.  

No “CubeDynasim”, foram necessários dois tipos de “inputs”: um mapa/planta com o traçado das 

estradas da intersecção em estudo e um conjunto de matrizes origem-destino. 

As matrizes origem-destino introduzidas foram as referentes aos veículos ligeiros e pesados, que 

se considerou como sendo os valores médios dos fluxos, que circulam nos percursos simulados, 

nas horas de ponta (Tabelas 4.10 e 4.11). Estes valores foram determinados como indicado 

anteriormente. Os elementos assinalados com um “x” nas matrizes origem-destino 

correspondem a percursos não simulados (por não serem relevantes para o estudo em causa).  

Tabela 4.10 – Matriz origem-destino utilizada para os veículos ligeiros. 

O\D Setúbal Lisboa Almada
Caparica 1020 900 50
Lisboa x 600 260
Setúbal x 3600 210
Almada x 520 x  

Tabela 4.11 - – Matriz origem-destino utilizada para os veículos pesados. 

O\D Setúbal Lisboa Almada
Caparica 80 73 4
Lisboa x 0 9
Setúbal x 400 27
Almada x 270 x  

A planta utilizada (em formato “dxf”), foi cedida pela Câmara Municipal de Almada e apresenta-

se na Figura 4.22. 
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Figura 4.22 – Mapa em “Autocad” da zona em estudo. 

Como “outputs”, o “CubeDynasim” fornece dados relativos a: fluxo instantâneo, número máximo 

de veículos no sistema, número médio de veículos no sistema, tempo médio, velocidade máxima 

e velocidade media para os percursos. Como foi dito anteriormente, no sub-capítulo referente à 

modelação do sistema, estes valores são fornecidos para cada intervalo de 15 minutos de 

simulação. Os valores são fornecidos sob duas formas: gráficos e um grande conjunto de 

ficheiros contendo os valores. Como os gráficos não tinham muita qualidade, optou-se pelo 

tratamento dos resultados através de programação em “MatLab”, de forma a obter os gráficos 

apresentados posteriormente. Foram obtidos gráficos referentes aos tempos médios e 

velocidades médias dos diversos fluxos. Os tempos médios foram obtidos através da média do 

tempo que cada veículo demora para percorrer o espaço entre a sua origem e respectivo destino. 

As velocidades médias foram obtidas através da média das velocidades instantâneas, medidas 

em vários pontos ao longo do percurso. O recurso ao “Matlab” permitiu agregar no mesmo 

gráfico resultados obtidos em simulações distintas.  

 

4.1.6 Validação do Modelo 

De forma a testar a validade do modelo, foram feitas algumas comparações entre resultados 

obtidos através de simulação e resultados obtidos por contagens no local.  
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O primeiro teste executado ao modelo consistiu na comparação de tempos de percurso 

simulados e reais. Executaram-se algumas simulações e verificou-se qual o tempo médio que os 

veículos demoravam para alguns dos percursos. Estes valores foram comparados com tempos 

reais, medidos através da cronometragem do tempo que um veículo ligeiro demora para cada 

um desses percursos, sendo os valores de cada um destes percursos os apresentados na 

Tabela 4.12. 

As cronometragens foram feitas ao longo da semana de 7 a 11 de Maio, uma vez que, por 

dificuldades logísticas, não foi possível realizar todas as cronometragens no mesmo dia. Para 

cada percurso foram feitas duas cronometragens, sendo os valores apresentados na Tabela 4.12 

o resultado da sua média. Esta semana foi escolhida, uma vez que se tratou de uma semana 

sem feriados e em que não existem férias escolares, no início do mês e com condições 

climatéricas normais (ausência de chuva e nevoeiro, temperatura normal). 

 

Tabela 4.12 – Tempos de simulação versus tempos cronometrados. 

Percurso Tempo médio na simulação Tempo cronometrado (médio) 

Lisboa/Almada 5,6 minutos 7,2 minutos 

Caparica/Lisboa 18,9 minutos 16,8 minutos 

Caparica/Setúbal 7,4 minutos 5,4 minutos 

 

Considera-se que os valores obtidos por cronometragem são adequados, já que é praticamente 

impossível obter valores iguais na simulação e realidade, uma vez que as condições de tráfego 

(número de veículos, condições climatéricas, etc.) mudam de dia para dia. Os valores de erro 

percentualmente maiores correspondem aos percursos com menor valor de tempo absoluto, 

uma vez que pequenas variações nestes valores em termos absolutos correspondem a grandes 

variações em termos percentuais. 

Dado que existe uma grande variância nos tempos cronometrados, considerou-se que os 

resultados obtidos na simulação são satisfatórios, não sendo necessário fazer uma calibração do 

modelo. 

Um outro factor que permite concluir que o modelo se encontra de acordo com a realidade são 

os tamanhos das filas que se formam, que podem ser comparados com as filas existentes na 

situação real. Através da comparação deste parâmetro pode concluir-se que as filas têm 

tamanhos semelhantes. No entanto, esta comparação foi feita de forma qualitativa. No modelo, 

pode verificar-se que as filas, no decorrer da simulação, atingem, no sentido Oeste-Este do IC20, 
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cerca de 750 m (medidos em “Autocad”), o mesmo acontecendo na realidade (por comparação 

entre a realidade e o modelo, através de pontos de referência).  

Relativamente à zona das portagens, foi analisada a situação existente, que foi posteriormente 

comparada com os dados colocados na simulação. Existem 16 cabines de portagens: 4 cabines 

para utilizadores da “Via Verde”, 2 cabines para utilizadores da “Via Card”, 1 cabine para 

transportes especiais (grandes dimensões); e as restantes 9 cabines são normais (para 

pagamentos com funcionário). 

Através de contagens no local, foram determinados os fluxos de passagem em todas as cabines 

de portagem da ponte. Dividiram-se as cabines em conjuntos e foram então efectuadas duas 

contagens de 15 minutos para cada conjunto, sendo posteriormente efectuada uma média 

desses valores. Estas contagens foram efectuadas entre as 9h30m e as 10h do dia 5 de 

Setembro de 2007.  

Geralmente pelo menos duas das cabines normais costumam estar encerradas. Verificou-se que 

nas portagens normais passam em cada cabine 360 veículos por hora. Sendo assim, totalizam-

se para o conjunto das cabines normais abertas (7) 2520 veículos por hora. Na cabine para 

veículos de grandes dimensões (cabine 16) passaram 30 veículos por hora.  

Para as cabines “Via Card” optou-se por contar apenas uma delas e assumir que a outra possuía 

um valor semelhante. Determinou-se então o número de 480 veículos por hora, o que totaliza 

960 veículos por hora nas cabines afectas à “Via Card”.  

Tabela 4.13 – Número de veículos que cruzam as portagens da Ponte 25 de Abril. 

Vias Nº de veículos/hora 

1+2 (Via Verde) 1440 

13+14 (Via Verde) 1860 

4+11 (Via Card) 960 

5+6+7+8+9+10+12 2520 

16 (Veículos de grandes dimensões) 30 

3 +15 (Encerradas) 0 

Total: 6810 

No caso das cabines “Via Verde” optou-se por contar os veículos antes de eles se separarem, 

uma vez que se verifica que os veículos circulam apenas numa via que depois se divide para 

passar nas vias 1 e 2, o mesmo acontecendo para as vias 13 e 14. Foi então obtido o valor de 

1440 veículos por hora para o primeiro conjunto e 1860 veículos por hora para o segundo  
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Para as vias normais foram contados os veículos nas vias 5, 8 e 10 para posteriormente fazer 

uma média e assumir que em todas as vias deste tipo abertas passa o mesmo número de 

veículos. Obteve-se então o valor de 360 veículos por hora em cada via. 

Na Tabela 4.13 apresenta-se uma compilação dos resultados obtidos nas contagens expostas. 

Verifica-se que o número total de veículos que passa a ponte, tendo em atenção as contagens 

efectuadas, é de 6810 veículos por hora e é muito semelhante ao valor de referência fornecido 

pela Lusoponte, e que foi 7000 veículos por hora. 

Os valores obtidos por simulação para os comprimentos dos diversos percursos são estimados 

com base nos tempos e velocidades médias que resultaram das simulações. Podem ser 

comparados com os valores medidos apresentados na Tabela 4.1., de forma a funcionarem 

como um elemento adicional de validação do modelo. Na Tabela 4.14., apresentam-se os 

valores obtidos por simulação. 

Por análise de ambas as tabelas, verifica-se que os valores obtidos são semelhantes, sendo as 

ligeiras diferenças explicadas pelas aproximações inerentes a ambos os métodos.  

Tabela 4.14 - Distâncias dos percursos simulados. 

Percurso Distância (m) 

Caparica-Almada 1080 

Caparica-Lisboa 1620 

Caparica-Setubal 650 

Lisboa-Almada 500 

Lisboa-Lisboa 1200 

 

4.1.7 Alternativas Propostas e sua Modelação 

Como foi anteriormente referido, pretendia-se estudar a influência da adopção de vias 

individualizadas dinâmicas, nas condições de tráfego. Deste modo, foram propostas três 

alternativas de estudo: a primeira alternativa consistia na individualização da via da direita do 

IC20 no sentido Caparica-Almada, relativa aos veículos que saem em direcção a Setúbal. A 

segunda alternativa consistiu em individualizar apenas a via da esquerda, relativa aos veículos 

que têm como destino Almada. A última alternativa consistiu em individualizar as 3 vias do IC20, 

de forma a separar os fluxos Caparica/Almada, Caparica/Setúbal e Caparica/Lisboa. 

O objectivo destas 3 alternativas foi o de verificar quais as alterações nos tempos médios de 

permanência no sistema dos veículos que circulam em cada um destes fluxos.   
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A modelação destes sistemas é semelhante à do sistema relativo à situação actual, apresentado 

no sub-capitulo “Descrição da Modelação”, excepto no que se refere à sinalização horizontal, 

que foi modelada, como se refere de seguida. Nas Figuras 4.23, 4.24 e 4.25, a via 

individualizada está representada a cor verde, para facilitar a visualização. 

Na primeira alternativa estudada foi individualizada a via 3 (Figura 4.23), passando esta via 

então a ser utilizada unicamente pelos veículos provenientes da origem Caparica e com destino 

Setúbal.  

 

Figura 4.23 - Individualização da via 3 (destino Setúbal). 

Tabela 4.15 – Explicação da modelação da sinalização horizontal para a opção 1. 

Zona Observações 

A e B Secção formada por uma multivia de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 1 e 2) e 

por uma via de percentagem de velocidade (via 3). Os veículos que têm como destino 

Almada ou Lisboa não podem circular na via mais à direita, sendo esta restrição feita 

desde a entrada no sistema. Os veículos com destino a Lisboa ou Almada e origem na 

Caparica fazem a sua entrada no sistema, conjuntamente, pelas vias 1 e 2. Dada a 

existência de uma função “caminho inválido” na via 3, que proíbe os veículos com um 

destino distinto do destino Setúbal de circular na via 3, estes permanecem sempre nas 

vias 1 e 2. De igual forma, os veículos com destino a Setúbal não podem circular nas 

vias 1 e 2, devido a uma função “caminho inválido” aí colocada. As manobras de 

mudança de via são autorizadas entre as vias 1 e 2, não sendo possíveis entre as vias 2 

e 3. 

C Secção constituída por uma multivia de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 1 e 

2). Os veículos podem mudar de via livremente. Existência de um ramal de ligação, 

constituído por uma via de percentagem de velocidade, para ligação à saída Setúbal.  
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D Zona caracterizada pela existência de 2 vias, modeladas como secção multivia de 

percentagem de velocidade. Os veículos podem circular livremente pelas vias 1 e 2. 

E Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. Na via 1, no início da 

secção, um existe uma função “caminho inválido”, que proíbe a passagem de veículos 

que têm como destino Lisboa nesta via. Logo, todos os veículos que se dirigem para a 

saída Lisboa têm de mudar para a via 2 antes do início desta secção. A via 3 efectua a 

ligação entre a origem Lisboa e o IC20. Durante esta secção, não existem manobras de 

mudança de via. 

 F Zona constituída por uma via de percentagem de velocidade (via 1) e por uma multivia 

de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 2 e 3). A proibição de circular na via 1 

para o fluxo com destino Lisboa mantém-se. Os veículos podem circular livremente 

entre as vias 2 e 3, mas não existem manobras de mudança de velocidade entre as vias 

1 e 2. 

G Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. A via 3 dá acesso ao 

destino Lisboa, enquanto as vias 1 e 2 dão acesso ao destino Almada. Os veículos não 

podem mudar de via durante este troço. 

H Zona caracterizada pela existência de 2 vias, modeladas como secção multivia de 

percentagem de velocidade. Os veículos podem circular livremente pelas 2 vias. 

 

Na segunda alternativa estudada foi individualizada a via 1 (Figura 4.24), passando nesta via 

apenas o tráfego  provenientes da origem Caparica e com destino Almada.  

 

Figura 4.24 - Individualização da via 1 (destino Almada). 
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Tabela 4.16 – Explicação da modelação da sinalização horizontal para a opção 2. 

Zona Observações 

A e B Secção formada por uma multivia de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 2 e 3) e 

por uma via de percentagem de velocidade (via 1). Os veículos que têm como destino 

Setúbal ou Lisboa não podem circular na via mais à esquerda, sendo esta restrição feita 

desde a entrada no sistema. Os veículos com destino a Lisboa ou Setúbal e origem na 

Caparica fazem a sua entrada no sistema, conjuntamente, pelas vias 2 e 3. Dada a 

existência de uma função “caminho inválido” na via 1, que proíbe os veículos com um 

destino distinto do destino Almada de circular na via 1, estes permanecem sempre nas 

multivia. De igual forma, os veículos com destino a Almada não podem circular na 

multivia, devido a uma função “caminho inválido” aí colocada. As manobras de mudança 

de via são autorizadas entre as vias 2 e 3, não sendo possíveis entre as vias 1 e 2. 

C Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. As vias 1 e 2 continuam 

no IC20 e a via 3 dá acesso ao destino Setúbal. Os veículos não podem mudar de via.  

D Zona caracterizada pela existência de 2 vias de percentagem de velocidade. Os 

veículos não podem trocar de via. 

E Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. A via 3 efectua a ligação 

entre a origem Lisboa e o IC20. Durante esta secção, não existem manobras de 

mudança de via. 

 F Zona constituída por uma via de percentagem de velocidade (via 1) e por uma multivia 

de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 2 e 3). A proibição de circular na via 1 

para o fluxo com destino Lisboa mantém-se. Os veículos podem circular livremente 

entre as vias 2 e 3, mas não existem manobras de mudança de velocidade entre as vias 

1 e 2. 

G Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. A via 3 dá acesso ao 

destino Lisboa, enquanto as vias 1 e 2 dão acesso ao destino Almada. Os veículos não 

podem mudar de via durante este troço. 

H Zona caracterizada pela existência de 2 vias, modeladas como secção multivia de 

percentagem de velocidade. Os veículos podem circular livremente pelas 2 vias. 

 



 
72 

Por último, foram individualizadas as vias 1 e 3 (Figura 4.25). Deste modo, na via 1 só passa o 

tráfego com origem na Caparica e com destino a Almada e na via 3 só passa o tráfego com 

origem na Caparica e com destino a Setúbal. Deste modo, a via 2, correspondente ao tráfego 

com origem na Caparica e destino a Lisboa fica também individualizada das restantes. Nesta 

situação, verifica-se então a separação dos três fluxos com origem na Caparica, em função do 

seu destino. 

 

Figura 4.25 - Individualização das vias 1 e 3 (destinos Almada e Setúbal). 

Tabela 4.17 – Explicação da modelação da sinalização horizontal para a opção 3. 

Zona Observações 

A e B Secção formada por 3 vias de percentagem de velocidade. Os veículos que têm como 

destino Almada só podem circular na via 1, os que têm como destino Lisboa só podem 

circular na via 2 e os que têm como destino Setúbal só podem circular na via 3. Esta 

restrição foi efectuada desde a entrada no sistema. Dada a existência de funções 

“caminho inválido” nas três vias, restringindo a circulação dos fluxos correspondentes, 

estes permanecem sempre nas vias iniciais, não existindo manobras de mudança de 

via.  

C Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. As vias 1 e 2 continuam 

no IC20 e a via 3 dá acesso ao destino Setúbal. Os veículos não podem mudar de via.  

D Zona caracterizada pela existência de 2 vias de percentagem de velocidade. Os 

veículos não podem trocar de via. 

E Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. A via 3 efectua a ligação 

entre a origem Lisboa e o IC20. Durante esta secção, não existem manobras de 

mudança de via. 
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 F Zona constituída por uma via de percentagem de velocidade (via 1) e por uma multivia 

de percentagem de velocidade de 2 vias (vias 2 e 3). A proibição de circular na via 1 

para o fluxo com destino Lisboa mantém-se. Os veículos podem circular livremente 

entre as vias 2 e 3, mas não existem manobras de mudança de velocidade entre as vias 

1 e 2. 

G Secção constituída por 3 vias de percentagem de velocidade. A via 3 dá acesso ao 

destino Lisboa, enquanto as vias 1 e 2 dão acesso ao destino Almada. Os veículos não 

podem mudar de via durante este troço. 

H Zona caracterizada pela existência de 2 vias, modeladas como secção multivia de 

percentagem de velocidade. Os veículos podem circular livremente pelas 2 vias. 

Em qualquer uma das opções, as vias foram modeladas como totalmente individualizadas, uma 

vez que os fluxos em estudo são correspondentes à hora de ponta, em que existem filas. Tendo 

em conta as referidas condições de tráfego, o facto das vias serem totalmente individualizadas é 

uma aproximação aceitável, uma vez que o sistema “optaria” por individualizar totalmente as vias, 

nessas circunstancias.. 

A individualização foi feita deste o ponto de origem, em qualquer uma das opções. Caso fosse 

adoptado um comprimento de via individualizada inferior ao tamanho de fila, o que aconteceria 

seria a formação de fila a partir da zona onde a individualização se iniciava. Isto é, os veículos 

iriam circular pela via a individualizar e formariam aí uma fila paralela, até ao ponto onde começa 

a individualização. De forma a evitar esse problema, as vias foram então individualizadas desde 

a origem, levando a melhores aproximações do caso que se pretende. Como se elimina a zona 

em que os veículos têm de decidir o percurso a seguir e a consequente mudança de via, pode-se 

estar a privilegiar levemente a opção das vias individualizadas, mas só é possível efectuar essa 

verificação utilizando um programa que permita a simulação das vias dinâmicas.  

 

4.2 Resultados 

4.2.1 Introdução 

Para cada uma das alternativas propostas, assim como para a situação actual, foi feita uma 

análise de sensibilidade, de forma a verificar qual a influência da variação de cada um dos fluxos 

em cada par origem-destino.  

Foram efectuadas variações de 3 fluxos: o fluxo dos veículos procedentes da Caparica com 

destino a Lisboa (figura 4.26), o fluxo dos veículos procedentes de Setúbal com destino a Lisboa 
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(figura 4.28) e o fluxo dos veículos procedentes de Lisboa com destino a Lisboa (figura 4.27). 

Essas variações foram feitas para um fluxo igual a 50%, a 75%, a 125% e a 150% do fluxo real. 

 

Figura 4.26 - Variação do fluxo Caparica – Lisboa. 

Adaptado de [gmaps,2007].  

 

Figura 4.27 - Variação do fluxo Lisboa – Lisboa. 

Adaptado de [gmaps,2007]. 

 

Figura 4.28 - Variação do fluxo Setúbal – Lisboa. Adaptado de [gmaps,2007]. 

 

Os fluxos procedentes de Lisboa e da Caparica com destino a Almada não foram variados nas 

análises de sensibilidade, uma vez que têm valores muito baixos.  

Para cada uma destas variações, foi avaliado o seu efeito em 5 fluxos distintos: o fluxo com 

origem na Caparica e com destino a Lisboa (Figura 4.6), com origem na Caparica com destino a 

Almada (Figura 4.7), com origem na Caparica e com destino a Setúbal (Figura 4.8), com origem 
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em Lisboa e com destino a Lisboa (Figura 4.12) e com origem em Lisboa e com destino a 

Almada (Figura 4.13).  

De forma a se conseguir uma melhor interpretação dos dados obtidos, cada gráfico refere-se aos 

tempos ou velocidades médios de cada um dos fluxos de tráfego a estudar, para cada uma das 

variações anteriormente descritas.  

Nos sub-capítulo 4.2.2 apresentam-se os valores dos tempos e velocidades médias que ocorrem 

com o traçado existente actualmente. No sub-capítulo 4.2.3 apresentam-se os resultados 

referentes à opção de individualizar a via da direita IC20, que se refere aos fluxos com origem na 

Caparica e destino a Setúbal. No sub-capítulo 4.2.4 individualiza-se a via da esquerda do IC20, 

referente aos fluxos com origem na Caparica e destino a Almada. Por último, no sub-capítulo 

4.2.5 encontram-se os resultados referentes à individualização das 3 vias.   

Nos gráficos dos sub-capítulos que se seguem foi utilizada a denominação de 0,5 para a 

variação dos fluxos para 50% do valor real, 0,75 para uma variação de 75%, 1,25 para uma 

variação de 125% e 1,5 para uma variação de 150%. O valor 1 refere-se ao fluxo real. 

 

4.2.2 Situação actual 

Através dos gráficos dos tempos e velocidades médias, referentes aos veículos que têm como 

origem Caparica (Figuras 4.29 a 4.34), pode-se verificar que, todos eles, têm andamentos 

semelhantes, para todas as variações de fluxos.  

Nos 3 casos, existe uma variação acentuada dos tempos e velocidades médios para variações 

do fluxo “Setúbal” entre os 50% e os 75% (ou seja, entre 2000 e 3000 veículos/hora). A partir 

destes valores, existe uma estabilização, sendo a diminuição da velocidade média menos 

acentuada para os aumentos do fluxo “Setúbal”. 

Pode também verificar-se que o tempo de permanência no sistema dos veículos que têm como 

origem a entrada Caparica sofre um aumento aproximadamente linear para aumentos do fluxo 

“Caparica”. Este aumento não é totalmente linear uma vez que, tal como foi dito anteriormente, 

trata-se de resultados que têm por base variáveis aleatórias, pelo que existem pequenos desvios 

nos resultados. O gráfico relativo às velocidades tem uma curva aproximadamente hiperbólica. 

Relativamente à variação do fluxo “Lisboa”, verifica-se que ela tem pouca influência nos 

resultados. 
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Figura 4.29 – Tempo de percurso Caparica-Almada. 
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Figura 4.30 – Velocidade média Caparica-Almada. 
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Figura 4.31 - Tempo de percurso Caparica-Lisboa. 
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Figura 4.32 – Velocidade média Caparica-Lisboa. 
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Figura 4.33 - Tempo de percurso Caparica-Setúbal. 
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Figura 4.34 – Velocidade média Caparica- Setúbal. 
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Quanto aos resultados dos fluxos que têm como origem a entrada Lisboa, verifica-se que são 

também bastante semelhantes entre si. 

Pode-se verificar que tanto a variação do fluxo “Lisboa” como do fluxo “Caparica” têm pouca 

influência nas velocidades médias. A variação do fluxo “Setúbal” tem uma grande influência até 

aos 3000 veículos/hora (75%), havendo uma estabilização a partir deste valor.   
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Figura 4.35 - Tempo de percurso Lisboa-Almada. 
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Figura 4.36 – Velocidade média Lisboa-Almada. 

 

0.5 0.75 1 1.25 1.5
200

300

400

500

600

700

800

te
m

po
 m

éd
io

 (
s)

% variação

Tempo Médio Lisboa-Lisboa (Situação Existente)

Variação Caparica
Variação Lisboa
Variação Setubal

 

Figura 4.37 - Tempo de percurso Lisboa-Lisboa. 
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Figura 4.38 – Velocidade média Lisboa-Lisboa. 

 

Dado que em todos os casos existia uma mudança acentuada na tendência do gráfico para o 

valor de 75% do fluxo “Setúbal”, fez-se uma análise mais detalhada para valores entre 50% e 

75% para determinar com maior exactidão a localização desse ponto de mudança.   
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Figura 4.39 - Tempo de percurso para a variação dos 
veículos procedentes de Setúbal. 
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Figura 4.40 – Velocidade média para a variação dos 
veículos procedentes de Setúbal. 

 

Através da análise dos gráficos das figuras 46 e 47 verifica-se que essa mudança de 

comportamento se dá realmente aos 75%, ou seja, quando circulam 3000 veículos no sentido 

Setúbal-Lisboa. De referir que a modelação neste caso não está totalmente fiel à realidade, uma 

vez que a zona das portagens é na realidade maior do que a modelada, uma vez que tem mais 

vias, e consequentemente pode acomodar mais veículos. Isto significa que na realidade a 

mudança atrás referida deve ocorrer para um valor superior aos 3000 veículos por hora. 

Na Tabela 4.18 apresentam-se os valores dos tempos e velocidades médias para a situação de 

tráfego totalmente fluido (com um número mínimo de veículos no sistema para este funcionar). 

 

Tabela 4.18 - Tempos de percurso e velocidades sem tráfego. 

Valores sem tráfego 

  
Tempo [s] Velocidade [Km/h] 

Caparica - Almada 44,53 75,81 

Caparica - Setúbal 32,54 67,87 

Caparica - Lisboa 76,968 72,66 

Lisboa - Almada 25,29 70,16 

Lisboa - Lisboa 62,22 68,63 
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a) Comentários 

Pode concluir-se através da análise dos gráficos acima que a partir de 3000 veículos/hora de 

fluxo no sentido Setúbal – Lisboa, as filas devido às portagens da ponte atingem a zona da 

intersecção do IC20 com a A2. Deste modo, ao aumentar o número de veículos provenientes de 

Setúbal aumentava a fila da ponte. Mas como a fila já atingiu a intersecção em estudo, qualquer 

incremento desta, não terá grande influência nos resultados. 

Pode ainda concluir-se que o aumento do fluxo “Caparica” leva a aumentos de tempo lineares 

dos fluxos que têm como origem a entrada Caparica. Isto explica-se pelo facto das filas de 

trânsito aumentarem por aumento do número de veículos que circulam no IC20, uma vez que 

não é possível aos veículos provenientes do IC20 fazerem a sua entrada na A2, já que esta 

também tem filas. Este aumento de tempo linear leva a diminuições de velocidades de forma 

hiperbólica, tendendo estas para valores cada vez mais baixos mas sendo a diminuição cada vez 

menos significativa. A forma do gráfico das velocidades confirma o facto do espaço ser constante, 

uma vez que o gráfico relativo aos tempos médios de percurso é linear: como a velocidade se 

obtém pelo quociente entre o espaço percorrido e o tempo gasto a percorrê-lo, para que a 

velocidade possa ter um gráfico do tipo 1y
x

= , o espaço tem de ser constante.  

 

Para os fluxos com origem na entrada Lisboa, a variação do fluxo “Caparica” não tem uma 

grande influência visto que a entrada dos veículos vindos desta entrada no IC20 se faz de forma 

aproximadamente alternada, não havendo diferenças significativas quando a fila é maior no IC20. 

O fluxo “Lisboa” nunca tem uma grande influência nas velocidades médias das várias correntes 

de tráfego. Relativamente às correntes com origem na entrada Caparica, esta pequena influência 

deve-se ao facto dos veículos procedentes da entrada “Lisboa” entrarem no IC20 

alternadamente com os que já aí circulam. Deste modo, um aumento do número dos veículos 

procedentes desse tramo não influencia os veículos que circulam no IC20.  

Verifica-se que nos percursos Caparica-Almada, Lisboa-Almada, Caparica-Setúbal os tempos 

mínimos de percurso estão muito aproximados dos tempos que se obtêm para a variação 50% 

do fluxo Caparica e 50% do fluxo Setúbal. Estes resultados permitem concluir que nas referidas 

situações os percursos se estão a efectuar com congestionamentos mínimos. Nas restantes 

situações verifica-se que o tempo mínimo de percurso é sempre muito inferior aos resultados 

obtidos, deste modo, conclui-se que nesses casos há congestionamentos.   
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4.2.3 Opção 1 

Esta opção refere-se ao caso em que a via da direita do IC20, está individualizada das duas 

restantes vias, para os veículos que circulam com destino a Setúbal, tendo como origem a 

entrada Caparica.  

Tanto nos gráficos relativos ao percurso Caparica - Almada como nos gráficos relativos ao 

percurso Caparica – Lisboa, é possível verificar que o aumento do fluxo “Setúbal” leva a um 

aumento dos tempos, sendo este aumento mais acentuada para variações até 75% e menos 

acentuado a partir deste valor. 
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Figura 4.41 - Tempo de percurso Caparica-Almada. 
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Figura 4.42 – Velocidade média Caparica-Almada. 
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Figura 4.43 - Tempo de percurso Caparica-Lisboa. 
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Figura 4.44 – Velocidade média Caparica-Lisboa. 

Relativamente ao aumento do fluxo “Caparica”, verifica-se que o tempo de percurso é 

aproximadamente linear, decrescendo as velocidades, de forma hiperbólica. O aumento do fluxo 

“Lisboa” não tem uma influência significativa nos tempos médios destes dois percursos. 
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Os gráficos relativos ao percurso Caparica – Setúbal mostram que a variação dos fluxos em 

estudo não têm qualquer influência nos tempos e velocidades médios, sendo o seu andamento 

aproximadamente constante. 
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Figura 4.45 - Tempo de percurso Caparica-Setúbal. 
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Figura 4.46 - Velocidade média Caparica-Setúbal. 

Quanto aos gráficos relativos aos percursos que têm por origem a entrada Lisboa, pode 

constatar-se que a variação dos fluxos “Caparica” e “Lisboa” não têm uma grande influência nos 

tempos médios, ao contrário do fluxo “Setúbal”. A variação do fluxo “Setúbal” leva a um grande 

aumento dos tempos médios de percurso para variações até aos 75%, sendo a partir deste 

ponto o aumento menos acentuado.  
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Figura 4.47 - Tempo de percurso Lisboa-Almada. 
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Figura 4.48 – Velocidade média Lisboa-Almada. 
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Figura 4.49 - Tempo de percurso Lisboa-Lisboa. 
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Figura 4.50 – Velocidade média Lisboa-Lisboa. 

 

 

a) Comentários 

Os gráficos das Figuras 4.41 e 4.42 relativos ao percurso Caparica – Almada têm um andamento 

semelhante aos gráficos das Figuras 4.29 e 4.30, relativos ao mesmo percurso mas sem a 

individualização da via da direita do IC20 (situação actual). Deste modo, as justificações relativas 

à forma dos gráficos da situação actual são aplicáveis aos gráficos da opção 1. Verifica-se que 

para o fluxo real há um aumento de aproximadamente 6 minutos (380 segundos) entre o caso 

actual e o caso simulado nesta opção. Para os restantes fluxos há um aumento generalizado nos 

tempos médios, sendo mais notório nas situações em que existem maiores fluxos. 

Para o percurso Caparica - Lisboa, pode verificar-se que existe também uma grande semelhança 

entre os gráficos relativos à opção 1 e à situação actual. Porém, existe também um aumento 

generalizado dos tempos médios de percurso. Para a situação de fluxo real, existe um aumento 

no tempo médio de 4 minutos (230 segundos). Este aumento nos tempos foi contrário aos 

resultados que se esperavam, mas pode ser explicado pelo aumento das filas na via da 

esquerda e central. Os veículos, ao serem impedidos de circular na via da direita passam para 

as restantes duas vias, aumentando assim o comprimento de fila. Era esperado que, apesar de 

existir uma diminuição da largura útil da estrada, a eliminação de perturbações, devido à 

mudança de fila dos veículos que circulavam na fila da direita, permitisse não piorar os tempos. 

É ainda possível que o aumento de tempos se deva ao facto dos veículos que faziam este 

percurso usando a via da direita (individualizada nesta opção), terem tempo de percurso 

inferiores aos restantes. Contribuíam, assim, para uma diminuição do tempo médio de percurso 

do conjunto de todos os veículos do percurso Caparica - Lisboa. Esta justificação só poderia ser 

validada através de mais simulações, nomeadamente com leituras de tempos intermédios, de 
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modo a se clarificar quais as diferenças de tempo de percurso, para os veículos que optam por 

cada uma das vias. No entanto, e uma vez que a Opção 1 não foi a que correspondeu a 

melhores resultados, optou-se por não fazer essas simulações mais detalhadas, já que não iria 

afectar futuras conclusões. 

Para percurso Caparica – Setúbal, verifica-se que os gráficos das Figuras 4.45 e 4.46 relativos à 

opção 1 são totalmente distintos dos relativos à situação actual. Com a individualização da via da 

direita consegue-se que o fluxo de veículos que circula com destino a Setúbal, deixe de ser 

influenciado pelos restantes fluxos, havendo uma diminuição dos tempos de percurso da ordem 

dos 7 minutos (aproximadamente 400 segundos) para a situação real, sendo esta diminuição 

bastante superior para fluxos mais elevados. Para a situação mais desfavorável na situação 

actual, que correspondia a um fluxo de 1350 veículos a circularem no sentido Caparica – Lisboa, 

a diferença de tempos chega aos 11,5 minutos. Esta diminuição dos tempos de percurso era 

esperada, uma vez que este fluxo deixa de ter qualquer tipo de perturbação, circulando sempre 

livremente. 

Quanto aos gráficos com origem na entrada Lisboa, verifica-se que são bastante semelhantes 

aos da situação actual, quer em termos de andamento, quer em termos de tempos. Este facto 

verifica-se uma vez que a individualização da via do IC20 faz-se numa zona bastante afastada 

da zona onde circulam estes fluxos. 

 

4.2.4 Opção 2 

Esta opção refere-se à individualização da via da esquerda do IC20, individualizando-se assim o 

fluxo com origem na entrada Caparica e com destino a Almada. 
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Figura 4.51 - Tempo de percurso Caparica-Almada. 
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Figura 4.52 – Velocidade média Caparica-Almada. 
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Os gráficos das Figuras 4.51 e 4.52, referentes aos fluxos que circulam no sentido Caparica – 

Almada mostram que este, quando circula numa via individualizada, não é afectado pela 

variação dos fluxos denominados “Caparica”, “Lisboa” e Setúbal”. Deste modo, apesar das 

referidas variações, as velocidades médias mantêm-se sempre aproximadamente constantes em 

cerca de 75Km/h (ou seja, o percurso demora cerca de 45 segundos a ser efectuado).  
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Figura 4.53 - Tempo de percurso Caparica-Lisboa. 
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Figura 4.54 – Velocidade média Caparica-Lisboa. 
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Figura 4.55 - Tempo de percurso Caparica-Setúbal. 
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Figura 4.56 – Velocidade média Caparica-Setúbal. 

 

 

Relativamente aos gráficos respeitantes aos restantes fluxos (Caparica – Lisboa, Caparica – 

Setúbal, Lisboa – Almada e Lisboa – Lisboa), os andamentos são semelhantes aos que se 

verificam na situação actual (sub-capítulo 4.2.2).  
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Figura 4.57 - Tempo de percurso Lisboa-Almada. 
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Figura 4.58 – Velocidade média Lisboa-Almada. 
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Figura 4.59 - Tempo de percurso Lisboa-Lisboa. 
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Figura 4.60 – Velocidade média Lisboa-Lisboa. 

 

 

a) Comentários 

Através dos gráficos das Figuras 4.51 e 4.52 referentes aos fluxos que circulam no sentido 

Caparica – Almada, verifica-se que, tal como esperado, existe um aumento das velocidades 

médias em relação à situação actual. Passa-se de uma velocidade, para o fluxo real, de cerca de 

8 Km/h na situação actual para 75 Km/h adoptando a via da esquerda como individualizada. 

Tem-se assim uma redução nos tempos de percurso de mais de 8 minutos, passando-se de um 

tempo de cerca de 9 minutos (550 segundos) para 45 segundos.  

Para os fluxos que circulam nos sentidos Caparica – Lisboa e Caparica – Setúbal, verifica-se 

também uma diminuição dos tempos de percurso, embora com diferenças pouco acentuadas. No 

primeiro caso passa-se de 18,8 minutos (1130 segundos), para o fluxo real na situação actual, 
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para 16,5 minutos (1000 segundos) e no segundo caso dos 7,5 minutos (450 segundos) para 5,3 

minutos (320 segundos).  

Os resultados acima estão de acordo com o esperado. Por um lado, o facto do tempo médio do 

percurso Caparica – Almada baixar e deixar de ser influenciado por outros fluxos era esperado 

devido à sua separação física das restantes correntes. Por outro lado, as melhorias verificadas 

nos tempos do percurso Caparica – Lisboa também eram esperadas por haver uma diminuição 

das perturbações devidas às mudanças de via, na zona da saída do IC20 para a A2, sentido Sul-

Norte.  

Para o fluxo que circula no sentido Lisboa – Almada verifica-se aumento dos tempos de 5,4 

minutos (325 segundos) na situação actual, para o fluxo real, para cerca de 6,3 minutos (380 

segundos) quando se adopta esta opção. Esta diferença é, contudo, bastante baixa, não 

chegando a 1 minuto de aumento. O mesmo acontece para o fluxo que circula no sentido Lisboa 

– Lisboa, sendo contudo este aumento ainda menor e da ordem dos 20 segundos. Este aumento 

pode dever-se a variações inerentes à simulação. 

 

4.2.5 Opção 3 

Esta opção refere-se à individualização das vias da esquerda e da direita, ou seja, todos os 

fluxos são individualizados e circulam independentemente. 
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Figura 4.61 - Tempo de percurso Caparica-Almada. 
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Figura 4.62 – Velocidade média Caparica-Almada. 

 

Através dos gráficos (Figuras 4.61 e 4.62) referentes ao fluxo que circula no sentido Caparica – 

Almada, observa-se que os resultados são semelhantes aos que se verificaram para a opção 2, 

referentes ao mesmo fluxo. 
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Figura 4.63 - Tempo de percurso Caparica-Lisboa. 
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Figura 4.64 – Velocidade média Caparica-Lisboa. 
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Figura 4.65 - Tempo de percurso Caparica-Setúbal. 
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Figura 4.66 – Velocidade média Caparica-Setúbal. 
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Figura 4.67 - Tempo de percurso Lisboa-Lisboa. 
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Figura 4.68 – Velocidade média Lisboa-Lisboa. 
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Relativamente aos fluxos que circulam no sentido Caparica – Lisboa, verifica-se que, à excepção 

da linha que representa a variação do fluxo “Caparica”, é semelhante ao gráfico equivalente na 

opção 2. Neste caso, a curva referente ao fluxo “Caparica” apresenta uma menor inclinação a 

partir de 75%, do que a existente entre 50% e 75%. Relativamente aos gráficos para o percurso 

Caparica – Setúbal, verifica-se que são semelhantes aos gráficos equivalentes da opção 1. 

0.5 0.75 1 1.25 1.5
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

te
m

po
 m

éd
io

 (
s)

% variação

Tempo Médio Lisboa-Almada (Opção3)

Variação Caparica
Variação Lisboa
Variação Setubal

 

Figura 4.69 - Tempo de percurso Lisboa-Almada. 

 

0.5 0.75 1 1.25 1.5
0

10

20

30

40

50

60

V
el

oc
id

ad
e 

M
éd

ia
 (

K
m

/h
)

% variação

Velocidade Média Lisboa-Almada (Opção3)

Variação Caparica

Variação Lisboa
Variação Setubal

 

Figura 4.70 – Velocidade média Lisboa-Almada. 

 

 

a) Comentários 

Relativamente ao fluxo Caparica - Almada, os resultados foram semelhantes aos da opção 2, 

passando este fluxo a circular, praticamente sem perturbações, e conseguindo-se melhorias 

consideráveis face à situação actual. Com efeito passa-se de um tempo de percurso que 

chegava a atingir cerca de 13 minutos (775 segundos) para um tempo na ordem dos 45 

segundos independentemente das condições de tráfego.  

Para o fluxo Caparica - Setúbal, como se esperava, os resultados são semelhantes aos que se 

obtiveram na opção 1, correspondente à individualização desse fluxo. Existe uma melhoria de 

cerca de 7 minutos para a situação real, chegando a 11,5 minutos na situação mais desfavorável. 

O percurso Caparica – Lisboa sofre também melhorias no tempo de percurso, passando-se, na 

situação real de 18,8 minutos (1130 segundos) para 16,7 minutos (1000 segundos) na opção 3 

(melhoria de cerca de 2 minutos). Na situação mais desfavorável, consegue-se uma melhoria de 

aproximadamente 6 minutos. Verifica-se que o tempo médio relativo a este percurso é difícil de 

melhorar uma vez que é impossível eliminar o “conflito” entre este fluxo e os fluxos Lisboa - 

Lisboa e Lisboa - Almada. Para além disso, trata-se de um fluxo de valor muito elevado com 

destino a uma zona de tráfego muito congestionado (A2 no sentido Sul-Norte). Esta melhoria 
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deve-se à eliminação das perturbações no fluxo devidas às manobras de mudança de via, uma 

vez que, apesar de existir um aumento do comprimento das filas, a velocidade média aumenta. 

Nesta opção, o percurso Lisboa - Lisboa apresenta um tempo de 13,7 minutos (820 segundos) 

para a situação de fluxo real, o que se apresenta como uma pequena deterioração nas 

condições deste percurso que inicialmente tinha um tempo de 12,5 minutos (750 segundos). 

Esta diferença pode dever-se no entanto ao processo de simulação com a sua consequente 

aleatoriedade.  

Para o percurso Lisboa – Almada verifica-se também um aumento dos tempos de percurso para 

a situação real. Neste caso, é igualmente bastante ligeiro (menos de 1 minuto). 

 

4.2.6 Resumo dos resultados 

Nas Tabelas 19 e 20 apresenta-se um resumo dos resultados das diversas alternativas, em 

termos de tempos de percurso e velocidades médias, para a situação de fluxo real (uma vez que 

é aquela que ocorre actualmente), para as situações mais relevantes. 

 

Tabela 19 - Quadro resumo dos tempos médios. 

Situação Actual Opção 1 Opção 2 Opção 3
Caparica-Almada 9,72 15,20 0,75 0,75
Caparica-Lisboa 18,83 21,53 16,97 16,60
Caparica-Setúbal 7,35 0,58 5,37 0,58
Lisboa-Lisboa 12,48 12,52 12,67 13,73
Lisboa-Almada 5,60 5,50 6,58 6,50
Tempo médio ponderado: 11,99 10,48 10,62 8,95

Tempo Médio (minutos)

 

 

Tabela 20 - Quadro resumo das velocidades médias. 

Situação Actual Opção 1 Opção 2 Opção 3
Caparica-Almada 6,7 3,9 72,0 73,5
Caparica-Lisboa 5,2 4,6 5,6 5,6
Caparica-Setúbal 5,6 65,0 7,0 65,8
Lisboa-Lisboa 5,8 5,7 5,6 2,6
Lisboa-Almada 5,4 5,5 5,0 5,0
Velocidade média ponderada: 5,51 27,06 7,26 28,27

Velocidade Média (minutos)
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A Opção 1 corresponde à individualização do fluxo Caparica-Setúbal, a Opção 2 corresponde à 

individualização do fluxo Caparica-Almada e a Opção 3 corresponde à individualização dos três 

fluxos com origem na Caparica. 

Como se pode verificar pela análise das Tabelas 19 e 20, existem determinados percursos que 

sofrem melhorias consideráveis pela adopção de vias individualizadas, existem ainda alguns que 

não sofrem alterações significativas e outros que pioram ligeiramente com as soluções propostas. 

O melhor desempenho global é conseguido na Opção 3. 

Os percursos Caparica-Almada e Caparica-Setúbal são os que sofrem melhorias mais 

acentuadas, pela individualização das respectivas vias, passando de tempos de percurso de 9.7 

minutos e 7.3 minutos respectivamente, para menos de 1 minuto. Esta melhoria deve-se ao facto, 

de nestes casos, se ter individualizado uma via de fluxo relativamente baixo. Esse fluxo deixa de 

ser perturbado pelos restantes fluxos, deixando de circular de forma congestionada para passar 

a circular livremente. 

Verifica-se uma ligeira melhoria no percurso Caparica - Lisboa para as Opções 2 e 3, sendo este 

resultado esperado devido à redução dos pontos de conflito. A área de entrecruzamento para o 

fluxo Caparica – Lisboa que circula na via da direita (individualizada na Opção 1) é maior que a 

área de entrecruzamento para o fluxo Caparica – Lisboa que circula na via da esquerda 

(individualizada na Opção 2). Nesta segunda área de mudança de via, convergem ainda outros 

dois fluxos: Lisboa – Almada e Lisboa – Lisboa. Deste modo, a individualização da via da 

esquerda (Opção 2), é mais vantajosa em termos de eliminação de pontos de conflito do que a 

individualização da via da direita (Opção 1), tal como é visível através dos resultados obtidos. 

Os percursos Lisboa-Lisboa e Lisboa-Almada não sofrem alterações consideráveis em nenhuma 

das opções. 

A última linha das Tabelas 19 e 20 corresponde a valores ponderados. Para o caso do tempo, foi 

multiplicado o número de veículos, que passa em cada percurso, pelo respectivo tempo médio e 

em seguida esse valor foi dividido pelo número total de veículos. Deste modo, tem-se um 

indicador global de qual a melhor opção. Para as velocidades procedeu-se do mesmo modo. 

Pela análise destes indicadores verifica-se que a melhor opção é a Opção 3 e que os piores 

resultados são obtidos para a situação actual. A melhor opção é melhor a nível social, por as 

pessoas passarem menos tempo no trânsito, mas também a nível económico e ambiental, 

devido às reduções de consumo de combustível e consequente redução de emissões de gases 

poluentes. 
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Conclusões e Trabalho Futuro 

 

A crescente utilização do transporte individual como meio de transporte diário, leva a crescentes 

problemas de congestionamentos, especialmente em áreas urbanas, em que o espaço é um 

factor crítico. Por essa razão, é necessário recorrer-se, cada vez mais, a sistemas que ajudem a 

aumentar a capacidade das estradas existentes, sem ter de recorrer a obras que exijam maiores 

áreas de implantação. 

Esta dissertação introduz um novo sistema inteligente de controlo de tráfego que, dada a sua 

facilidade de implementação, pode trazer vantagens em diversos casos, podendo ainda ser 

utilizado em conjunto com outros sistemas inteligentes de forma a dar aos utilizadores um maior 

volume de informação sobre as condições de tráfego. 

Este trabalho pode ainda ser uma boa base de estudo para a intersecção do IC20 com a A2, 

uma vez que foi feita a modelação da intersecção, assim como um levantamento aprofundado 

dos fluxos existentes nas horas de ponta.    

O estudo das características dinâmicas dos fluxos de tráfego permitiu compreender que a 

separação de fluxos de tráfego através da individualização das vias pode trazer benefícios em 

determinadas situações. Em algumas zonas, a referida individualização permite que fluxos de 

veículos e com valores relativamente baixos, com destino a zonas de pouco congestionamento, 

deixem de ser afectados por fluxos de grande intensidade. Sabe-se também que perturbações 

em correntes de tráfego, nomeadamente pela mudança de via “forçada” de alguns veículos 

prejudicam o fluxo de tráfego através da criação de ondas de choque.  

Pensa-se que o cruzamento escolhido (intersecção do IC20 com a A2), pelas suas 

características, é um bom exemplo de uma intersecção que pode beneficiar da solução de 

individualizar as vias. 

O uso de um programa de simulação para a modelação do cruzamento revelou-se uma boa 

opção para este estudo. Numa primeira fase, foi necessário modelar o cruzamento, com todos os 

dados relevantes, nomeadamente a geometria das vias, as velocidades permitidas e os fluxos de 

tráfego na zona, após o que foi feita uma calibração do modelo para este ter um comportamento 

o mais fiel possível com a situação real. Foi depois feita a simulação do desempenho da referida 

intersecção para várias situações diferentes, nomeadamente para variações de fluxos e para 

alterações de sinalização para permitir simular a individualização das vias. Deste modo, obteve-

se um grande número de dados relativos aos fluxos de tráfego na zona, nomeadamente os 

tempos de percurso e as velocidades médias para as várias combinações das situações 

estudadas. O recurso à simulação permitiu a obtenção de dados para uma série de combinações, 
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sem necessidade de afectar o tráfego real do cruzamento, com todos os inconvenientes que 

essa situação teria, tanto em termos monetários e sociais como também em termos temporais. 

Os resultados das simulações foram depois agrupados e tratados com recurso a programação 

em Matlab, que se revelou uma boa ferramenta na manipulação de grandes quantidades de 

informação provenientes de diferentes ficheiros de dados, nos quais a estrutura é conhecida. 

. Na intersecção em estudo, existem dois fluxos de pequena dimensão e um de grande 

dimensão na zona em que se estudou a individualização das vias. Foi então estudada a 

individualização das vias de menor fluxo. Cada um dos fluxos foi individualizado separadamente 

e por fim, simultaneamente, correspondendo esta situação à individualização de todos os fluxos 

de tráfego. 

 Pela análise dos resultados obtidos, após a individualização dos fluxos, obtiveram-se algumas 

conclusões. A individualização de um fluxo de reduzida dimensão e que não se destina a uma 

zona fortemente congestionada, permite reduções muito acentuadas nos tempos de percurso 

para esse mesmo fluxo. Estas reduções chegam a representar um tempo de percurso cerca de 

12 vezes inferior ao da situação actual, para o fluxo real de trânsito nas vias, sendo superiores 

nos casos em que se considerou aumentos desse fluxo. 

Nos casos em que foi individualizado apenas um dos fluxos (de menor dimensão), verificou-se 

que os restantes não eram fortemente afectados, havendo situações em que se registava uma 

ligeira melhoria e outras em que pioravam levemente, não sendo conclusivo se essas alterações 

se deviam às alterações ao modelo ou a diferenças, devidas ao processo aleatório inerente à 

simulação. 

Foi ainda testado o caso em que foram individualizados ambos os fluxos de menor dimensão, 

ficando nesta situação todos os fluxos individualizados. Neste caso, como seria de prever, dados 

os resultados da individualização de apenas uma via, os fluxos correspondentes às vias de 

menor fluxo foram os que apresentavam melhorias mais significativas. Também neste caso se 

verificou uma redução dos tempos de percurso, da ordem das 12 vezes face à situação actual, 

para o fluxo real. Verificou-se ainda uma melhoria no terceiro fluxo, o de maior dimensão e que 

se dirigia para uma zona de forte congestionamento. Esta melhoria foi no entanto bem mais 

pequena, da ordem de 10%. Deveu-se ao facto deste fluxo também ficar individualizado dos 

restantes, e haver um aumento da velocidade média de circulação por diminuição das 

perturbações provocadas pela mudança de via dos veículos.  

O efeito da adopção de vias individualizadas dinâmicas foi simulado, pela individualização de 

vias em situações de fluxo muito elevadas. A utilização de vias individualizadas dinâmicas em 

situações de fluxos de tráfego baixos terá resultados semelhantes à situação actual, em que as 

vias não se encontram individualizadas.  
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Este tipo de sistema pode ainda ser benéfico na prevenção de acidentes, uma vez que o sistema 

permitirá alertar os utentes das vias, de situações de tráfego parado.   

Relativamente a propostas para trabalho futuro, considera-se que existem vários pontos a 

desenvolver.  

Deverão ser efectuados mais testes/simulações para determinar a viabilidade deste sistema, 

nomeadamente noutras intersecções que possuam características que se pense serem 

adequadas à implementação das vias individualizadas dinâmicas.  

Caso se pretenda fazer uma implementação real do sistema há ainda que desenvolver todo o 

sistema sensorial, de comando e de actuação. Nomeadamente há que definir que tipo de 

sensores serão os mais indicados para determinar as características do tráfego mais relevantes 

para este sistema. Há ainda a necessidade de definir como deverá funcionar o sistema de 

processamento, ou seja, em que condições tomar a decisão da individualização de vias. 

Finalmente, há a decidir qual o melhor método para se proceder à individualização das vias. 

Como se pretende que este processo seja automático e de controlo remoto, uma solução 

luminosa será possivelmente a melhor opção. 
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