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Resumo 
 

O presente trabalho visa tratar de uma forma transversal a temática do veículos autónomos, 

providenciando uma visão geral daquilo que poderá ser a sua introdução e disseminação no mercado, 

os principais impactos sociais, económicos e operacionais que podem derivar dessa evolução, com 

especial enfoque na capacidade de vias com perfil de autoestrada, e providenciar uma ferramenta que 

possa auxiliar as entidades gestoras deste ativos, a retirar um melhor rendimento das suas 

infraestruturas. 

Primeiramente recorreu-se a aplicação de um inquérito, com o objetivo de aferir as opiniões da 

sociedade civil, sobre o que poderá ser a implementação destes veículos, que fatores podem 

desempenhar um papel mais determinante nesse processo, e quais as suas expectativas sobre os 

impactos que estes podem provocar nos fluxos de tráfego, nomeadamente no que toca às distâncias 

mantidas entre veículos consecutivos. 

Numa etapa posterior, procedeu-se à criação de uma ferramenta em Excel que pretende simular o 

impacto destas tecnologias nos fluxos de tráfego, com enfoque na vertente operacional, calculando a 

capacidade máxima das vias rodoviárias sobre diferentes composições de tráfego misto. Nesta 

ferramenta para além de veículos humanamente conduzidos, foram considerados 2 tipologias distintas 

de veículos autónomos, com e sem sistemas de partilha de informação. 

Avaliados os impactos expectáveis, procedeu-se à criação de propostas de aplicação de políticas 

de gestão de vias, que tendo por base a segregação do tráfego, visa a otimização da infraestrutura, ao 

mesmo tempo que promove uma maior segurança dos seus utilizadores. 

 

 

 

Palavras chave: 

Veículos Autónomos; Disseminação de Tecnologias Autónomas; Impactos de Capacidade; Política de 

Gestão da Infraestrutura 
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Abstract 
 

The present work aims to deal with the topic of autonomous vehicles in an integrated way, providing 

an overview of the temporal characteristics of its introduction and dissemination in the market, the main 

social, economic and operational impacts that can derive from this evolution, with special focus on the 

capacity of roads with a highway profile, and to provide a tool that can help the managing entities of this 

asset in order to obtain a better yield of its infrastructure.  

 

At first, a survey was carried out in order to assess the opinions of the society, what the 

implementation rate of these vehicles could be, what factors may play the more decisive role in this 

process, and what the expectations about the impacts they may have on traffic flows are, in particular 

with regard to distances between consecutive vehicles. 

 

In a later stage, a computational model was created to assess the impact of these technologies on 

traffic flows, with a focus on the operational side, calculating the maximum capacity of roadways over 

different composites of mixed traffic. In this model, in addition to humanly driven vehicles, two different 

types of autonomous vehicles were considered those with and without information sharing systems. 

 

Evaluating the expected impacts, proposals were made for the implementation of infrastructure 

management policies, based on traffic segregation, aiming to optimize the road capacity while promoting 

greater safety for its users. 

 

 

Key-words: 

Autonomous Vehicles; Autonomous Technology Dissemination; Capacity Impact; Infrastructure 

Management Policies 
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1 Introdução 
 

1.1 Considerações Iniciais 
 

Os sinais dados nos últimos anos pela indústria automóvel mostram que a introdução de veículos 

autónomos no mercado será efetuada num futuro próximo. No entanto, existem muitas dúvidas sobre 

qual será como será a evolução destes veículos no mercado automóvel, que impacto podem produzir 

no fluxo de tráfego, e como as entidades gestoras de infraestruturas podem atuar de maneira a 

integrarem a possibilidade e serem mais eficientes. Deste modo, o desafio é realizar um estudo que, 

com base na informação disponível aos dias de hoje, possa indiciar respostas a estas questões de 

maneira a providenciar enquadramento a vários atores no mercado. Este trabalho é efetuado com 

enquadramento também dado por uma empresa de consultadoria, VTM Consultores, interessada no 

objetivo de modo a poder perspetivar para a sua atividade que alterações estas tecnologias podem 

induzir no transporte rodoviário.  

 

1.2 Objetivos e metodologia 
 

As diversas entidades que desempenham a sua atividade no ramo das vias de comunicação, têm 

interesse em prever os cenários mais prováveis decorrentes destas inovações tecnológicas, de modo 

a estarem preparados para enfrentar os desafios que derivam desta mudança. Do lado do planeamento 

da introdução de novas infraestruturas, ou do ajustamento de existentes ou simplesmente com objetivos 

operacionais, é importante perceber, de que modo a automação poderá alterar os paradigmas de 

capacidade e da procura de tráfego e sua influência na capacidade, com o objetivo de proceder ao 

correto dimensionamento das intervenções, procurando atingir os níveis de serviço pré-estabelecidos. 

Na vertente de operação este tipo de informação pode ser útil na programação e calendarização 

de eventuais investimentos financeiros que sejam necessários para atualizar a resposta das redes 

rodoviárias, preparando-as para a introdução de sensorização necessária à interação mais 

automatizada com a procura e no sentido de tornar mais eficiente a resposta às necessidades de 

mobilidade. 

Deste modo, pretende-se com este trabalho oferecer uma visão integradora do tema dos Veículos 

Autónomos, desde as previsões para a sua implementação, o seu impacto na capacidade de 

infraestruturas, e modelos de gestão de via que possam otimizar a capacidade sob condições de fluxo 

heterogéneo. Assim, foram selecionados os seguintes objetivos que este trabalho visa tratar: 

• Com o recurso a opiniões de elementos da sociedade civil, estimar a temporização da 

disseminação de veículos com sistemas de condução autónoma no mercado automóvel; 
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• Analisar o impacto provocado pela sua introdução, na capacidade máxima de vias rodoviárias, 

nomeadamente autoestradas; 

 

• Identificar medidas de gestão de tráfego que possam maximizar os eventuais benefícios 

proporcionados pelos veículos autónomos; 

 

A metodologia que foi seguida compreende os seguintes passos: 

 

1. Identificação dos Principais Fatores de Incerteza – quando se está perante uma inovação 

tecnológica que apresenta o potencial de revolucionar um conceito, como é o caso da 

automação de veículos, existem uma série de variáveis que podem atrasar ou impulsionar a 

sua integração (aceitação e disseminação) no mercado, assim como o seu nível de 

desempenho. Estes fatores podem ser de origens diversas, tais como tecnológicas, sociais, 

económicas ou mesmo legais. Por isso, o primeiro propósito será a identificação destas fontes 

de incerteza e o seu possível impacto no mercado de veículos autónomos.  

 

2. Realização dum Inquérito – pretende-se aferir a opinião dos cidadãos acerca da temática dos 

veículos autónomos. Serão consultados uma série de profissionais com experiência relevante 

na área dos transportes, assim como indivíduos de outras áreas com o intuito de averiguar 

potenciais diferenças de opinião. No questionário serão feitas perguntas sobre as expectativas 

de disseminação no mercado de veículos autónomos, com e sem sistemas de comunicação, 

dos principais fatores de incerteza que podem influenciar esse percurso, e acerca das opiniões 

sobre as alterações que estas tecnologias podem provocar nos fluxos de tráfego através do 

espaçamento entre veículos consecutivos. 

 

 

3. Estudo de Capacidade– o intuito é a criação dum modelo capaz de calcular qual o impacto que 

veículos autónomos podem provocar na capacidade das vias rodoviárias, em condições de 

tráfego mistas. O modelo criado deverá, para além de avaliar as quantidades de cada tipologia 

de veículo de acordo com o seu nível tecnológico, mas também as relações entre eles e as 

suas posições relativas no fluxo, providenciando uma imagem mais completa das interações 

que mantém entre si. Com base nessa ferramenta, será possível a quantificar os resultados 

preliminares dos fluxos máximos para as vias. 

 

4. Modelos de Gestão de Vias – uma vez determinada as capacidades máximas que se podem 

verificar com tráfego heterogéneo, pretende-se desenvolver uma ferramenta que, depois de 

uma mais completa caracterização da situação, a qual sai fora do âmbito deste estudo, possa 

permitir às entidades administradoras, determinar que medidas tomar para tirar o máximo 

partido da infraestrutura, maximizando as suas capacidades para lidar com necessidades 



3 
 

distintas de procura. Este instrumento, uma vez validado, pode representar uma mais-valia 

para este tipo de organizações, permitindo-lhes adotar políticas que visem otimizar as 

capacidades operacionais dos seus ativos promovendo o uso eficiente destas plataformas 

físicas, enquanto promovem melhores condições de mobilidade aos seus utilizadores.  

 

 

1.3 Organização do Documento 
 

A presente dissertação está organizada em três partes distintas. No capítulo 2, é apresentado um 

enquadramento do tema, onde é abordado a conceito de capacidade de estradas, desde os primeiros 

estudos levados a cabo na década de 40 do século passado, assim como a sua evolução até ao 

presente. Neste capítulo, é também feito uma breve descrição dos diferentes níveis de automação. 

Para além da enumeração das diferentes categorias e das suas principais características são 

igualmente mencionados alguns dos principais problemas associados a cada um deles, já identificados 

tanto pela indústria como pelo meio académico. Seguidamente, são apresentadas algumas previsões 

sobre o horizonte de entrada no mercado deste tipo de veículos, a sua disseminação no mercado 

automóvel, bem como a identificação dos principais fatores cuja influência é expectável que seja mais 

determinante neste processo. Por fim, é feito um levantamento dos principais impactos operacionais, 

sociais e económicos que podem resultar da introdução destas tecnologias de automação no mercado 

automóvel. 

No capítulo 3 procede-se à apresentação, desenvolvimento e discussão dos passos e meios que 

permitem estabelecer o modelo de gestão de vias. Numa primeira fase, é descrito o inquérito assim 

como os seus principais resultados. Com a informação recolhida, é apresentada uma estimativa daquilo 

que pode vir a ser a curva de disseminação de veículos autónomos, bem como a identificação dos 

principais fatores, que na opinião dos inqueridos, desempenharão o papel mais preponderante ao longo 

desse processo. Seguidamente, é apresentada uma breve descrição da ferramenta de simulação que 

foi construída para a análise de capacidade de composições de tráfego misto. Neste capítulo são 

expostos os seus pressupostos, capacidades e limitações, bem como os resultados obtidos pela 

mesma. Depois, são apresentadas propostas de Políticas de Gestão de Vias, que resultam de uma 

análise de otimização efetuada, com o objetivo de permitir às entidades responsáveis pela 

administração destas infraestruturas, ferramentas que lhes permitam maximizar a capacidade 

operacional dos seus recursos. Na última parte deste capítulo, procedeu-se à discussão dos resultados 

obtidos através da análise efetuada. 

A última parte deste documento, o Capítulo 4, são apresentadas principais conclusões, bem como 

sugestões de trabalhos futuros para acrescentar os procedimentos e ferramentas propostas. 
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2 Enquadramento: Análise de Capacidade e Automação nos 

Transportes Rodoviários 
 

2.1 Capacidade Rodoviária e Highway Capacity Manual 
 

Em abril de 1941, perante a necessidade de definir e recomendar padrões de um sistema nacional 

de transporte rodoviário, foi constituído pelo Presidente Franklin D. Roosevelt, o “National  Interregional  

Highway Committee”, sendo este liderado por Thomas H. MacDonald, H.S. Fairbank e Olav K. 

Normann. Este último, um Engenheiro formado pela Universidade de Minnesota na década anterior, foi 

responsável pela base técnica desse documento, contribuindo de uma maneira ímpar com a pesquisa 

e análise que resultaram nos seus alicerces.  

Uma vez que na década de 40, os congestionamentos em estradas com várias vias não existiam, 

devido ao pouco tráfego existente, era virtualmente impossível observar-se a infraestrutura a operar 

com fluxos que fossem semelhantes à capacidade. No entanto, recorrendo a um sistema engenhoso, 

que consistia num rolo de papel que se movia a uma velocidade constante e uma caneta que fazia 

marcações, quando acionada por uma máquina de telégrafo, Normann conseguiu descrever pela 

primeira vez o fenómeno da capacidade. Dado que este sistema permitia registar o tempo entre 

acontecimentos consecutivos, instalando-o em dois pontos de um segmento de comprimento 

conhecido, era possível estudar as diferenças de velocidade e espaçamento entre dois veículos ao 

longo da secção. Através desse estudo foi possível concluir que com a redução do espaçamento entre 

veículos, reduzia-se também a diferença de velocidades entre ambos. Quando o valor dessa diferença 

tendia para zero, eram registados os espaçamentos para calcular a capacidade horária.  

Normann observou que a capacidade ocorria quando os veículos circulavam a 35 milhas por hora 

(56,3 km/h), com espaçamentos de cerca de 2 segundos, o que apontava para um valor da ordem de 

1800 veículos por hora por cada via.  Quando os veículos circulavam acima ou abaixo daquela 

velocidade, o intervalo entre veículos aumentava. Três anos após a constituição do comité, é publicado 

o resultado do trabalho desenvolvido que se designava “Interregional Highways: A Message From the 

President of the United States”. É também nesse ano de 1944 que é fundado pelo Highway Research 

Board, o “Committee on Highway Capacity” devido as necessidades reconhecidas em uniformizar os 

métodos de estimação de capacidade, sendo escolhido Normann para presidir ao mesmo, uma vez 

que já se havia afirmado como uma autoridade nacional no tema da capacidade de vias rodoviárias.  

Esta organização tinha como principal objetivo a elaboração de um documento que pudesse servir 

como base para a estimação da capacidade em tipos de infraestrutura diversos. Desta forma nasce 

então o Highway Capacity Manual em 1950 publicado sobre a autoria do Highway Research Board e 

do Board of Public Roads (BPR), antecessor do Federal Highway Administration. Num documento de 

147 páginas, eram fornecidos métodos práticos para a estimação de capacidade de vais com 2, 3 ou 

mais vias, cruzamentos sinalizados, entre cruzamentos e rampas. Este manual tornou-se rapidamente 

num sucesso de vendas, afirmando-se como uma referência nacional para análise de capacidade tendo 
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sido traduzido em 9 línguas. Neste documento estavam definidos 3 níveis distintos de capacidade: 

 

• Capacidade Base – Máximo número de carros de passageiros que podem passar por um certo 

ponto duma secção de estrada, durante uma hora, sobre as melhores condições de tráfego e 

infraestrutura que se podem obter. 

• Capacidade Possível – Máximo número de carros de passageiros que podem passar por um 

certo ponto duma secção de estrada, durante uma hora, sobre as condições existentes de 

tráfego e infraestrutura.  

• Capacidade Praticável – Máximo número de carros de passageiros que podem passar por um 

certo ponto duma secção de estrada, durante uma hora, com densidades de tráfego tão 

grandes que causem atrasos, constrangimentos ou restrições à liberdade dos condutores de 

manobrarem, sobre as condições existentes. 

 

O tema da capacidade ganhou um interesse crescente, o que permitiu que o comité crescesse 

tanto em membros como em estrutura. Na segunda metade da década de 50, foi possível recolher 

informação relativa a 1600 intersecções sinalizadas, com o apoio de entidades locais espalhadas pelo 

território americano, que serviriam como a base para estabelecer os métodos analíticos deste tipo de 

infraestrutura. O HRB Bulletin 167, é publicado em 1957, e consiste num conjunto de 6 documentos 

que exploravam novas temáticas, como estradas rurais montanhosas, os efeitos de tráfego intenso ou 

as intersecções sinalizadas. Este trabalho, que ficou conhecido como o HCM 1.5, também foi bastante 

adotado, tornando-se igualmente como uma referência.  

No início da década de 60, uma equipa de 5 funcionários do BPR, foi cedida para auxiliar o Comité 

na preparação daquele que viria a ser a segunda edição do HCM. Esta equipa é responsável pela 

introdução do conceito de “nível de serviço” que viria a ser incluído nesta edição do documento, tendo 

sido definidos 6 níveis distintos de forma a descrever as ideias dos integrantes da organização. 

• Nível de Serviço F – foi definido para descrever situações de operação que pudessem resultar 

em congestionamento. 

• Nível de Serviço E – foi estabelecido de forma a refletir o conceito de “Capacidade Possível” 

(HCM 1950). 

• Nível de Serviço D – pretendia replicar os máximos volumes de serviço sustentáveis que eram 

observados nas situações quotidianas. Esta ideia teve com base as observações verificadas 

nas estradas do estado da Califórnia. 

• Nível de Serviço C – pretendia refletir o conceito de “Capacidade Praticável” (HCM 1950) 

• Nível de Serviço B – tinha o como função descrever “Capacidade Praticável” em ambiente rural 

• Nível de Serviço A – Devido ao facto de as estradas serem projetadas como o objetivo de terem 

um sistema de portagens associado, quis estabelecer-se um nível de serviço superior ao 

definido como “Capacidade Praticável”.  
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Apesar de ser designado por HCM 1965, o manual foi publicado no ano de 1966, sobre o mandato 

do presidente Carl C. Saal, que havia sido promovido do cargo de diretor de pesquisa e 

desenvolvimento do comité, devido ao falecimento repentino de O.K Normann em maio de 1964. Nesta 

edição para além da introdução dos conceitos de nível de serviço de A a F, foram atualizados métodos 

de cálculo de capacidade, nomeadamente de cruzamentos sinalizados e de rampas de acesso ou 

saída, num documento de 411 páginas que repetiu o sucesso de vendas do seu antecessor.  

Em 1977, sucedendo a Robert C. Blumenthal e a Carlton C. Robinson, é nomeado como presidente 

do Comité o senhor Jim Kell, que lidera os esforços para se iniciarem os trabalhos referentes à produção 

da 3ª versão do manual. É nesta altura que o HRB passa a designar-se Transportation Research Board 

(TRB) enquanto o BPR passa a chamar-se Federal Highway Administration (FHWA), passando a 

desempenhar um papel de apoio nas pesquisas relacionadas com a produção do documento. O comité 

passou a ser designado como “Committee on Highway Capacity and Quality of Service”, reflexo das 

novas necessidades de temáticas a serem tratadas, tendo também alterado a sua estrutura, adotando 

uma organização em subdepartamentos. 

Numa altura em que começam a aparecer calculadoras e computadores pessoais, foi posta a 

questão de qual deveria ser a abordagem em relação às metodologias que deveriam ser incluídas no 

novo Manual. No entanto, uma vez que estas tecnologias ainda não se encontravam disseminadas pela 

generalidade dos profissionais das infraestruturas rodoviárias, decidiu-se que todas as técnicas 

descritas no HCM deveriam ser aplicáveis com recurso a papel e caneta.  

Em 1980 é publicado o Transportation Research Circular 212, que continha métodos de análise 

que, ainda não tendo sido aprovados de modo a serem incluídos na nova edição do Manual, eram 

considerados como de maior qualidade do que os publicados 15 anos antes no HCM 1965. Durante os 

anos seguintes, os engenheiros que usavam o documento providenciaram um feedback importante, 

que permitiu serem corrigidas algumas inconsistências de metodologia entre os diversos capítulos. Em 

janeiro de 1985, é então publicado a 3ª Edição do HCM. Este documento de 503 páginas, teve a 

particularidade de ter sido publicado num formato de “dossier” com argolas, de maneira a permitir 

adicionar atualizações posteriores, tendo-se tornado na publicação mais vendida do TRB, traduzido e 

utilizado mundialmente. 

Foi sobre a presidência de Adolf D. May, nomeado em 1989, que se iniciaram os trabalhos 

preparatórios da edição seguinte do HCM. Parte desse esforço prévio seria encontrar parceiros que 

financiassem as pesquisas necessárias. Como forma de encontrar essas parcerias, foi publicado o 

Transportation Research Circular 371, onde estava descrita uma lista de atividades de pesquisa 

necessárias à nova publicação.  

Tirando partido do formato “dossier” do HCM 1985, o comité disponibilizou atualizações de 7 dos 

14 capítulos, no ano de 1994. Os métodos analíticos incluídos nestas novas versões, denotavam um 

novo paradigma, sendo que entidade por elas responsável havia decidido não mais sacrificar a precisão 

em função da simplicidade, primando estas novas técnicas pela sofisticação e complexidade, algumas 

apenas aplicáveis com recurso a software computacional específico.  
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A valorização das colaborações internacionais, são também um mérito reconhecido a Adolf D. May, 

que teve a perspicácia de requisitar ao TRB, o alargamento do comité, de maneira a que permitisse a 

presença de 7 membros internacionais. Isto possibilitou ao comité, ter acesso aos trabalhos 

internacionais que visavam melhor compreender os sistemas rodoviários e as suas questões 

operacionais. Destes esforços, que resultavam de abordagens diferentes, resultam contributos 

importantes, nomeadamente na compreensão de cruzamentos não sinalizados. 

No ano de 1995, toma posse como presidente do Comité John D. Zegger, que lidera o projeto de 

lançamento de uma atualização nos anos seguintes. O resultado desse trabalho é publicado em 1998 

sendo, no entanto, denominado como “1997 HCM Update”, tirando partido de avanços significativos 

em técnicas de análise de capacidade e qualidade de serviço que ficaram entretanto disponíveis. Este 

documento consistia em 7 novos capítulos, incluindo, introdução, características de tráfego, secção 

simples de autoestrada, entre cruzamentos, cruzamentos sinalizados e não sinalizados, e artérias 

urbanas. O valor, tido como referência até os dias que correm, de 2400 veículos como capacidade 

horária de cada via de rodagem, foi introduzido pela primeira vez nesta atualização. 

Escrito para um maior espectro de profissionais, que incluem desde entidades de perfil político até 

engenheiros especialistas, é publicado em 2000 a 4ª edição do HCM. Esta versão é a primeira a conter 

uma abordagem na vertente operacional de avaliação de sistemas complexos de transporte, 

reconhecendo o papel da simulação e de outras técnicas de modelação. O documento está escrito num 

total de 1100 páginas, separados em 33 capítulos separados em 4 volumes, existindo também, para 

além do formato físico em papel, uma versão em CD-ROM, tendo sido editado em escala métrica e 

escala de unidades americanas. 

Em setembro de 2007, sob o mandato de Richard G. Dowling, é publicado pelo TRB a norma 

NCHRP 3-92, que determina a atribuição das tarefas de pesquisa com vista a publicação do novo HCM 

à empresa Kittelson & Associates, sendo nomeado com Diretor de pesquisa o investigador Mark 

Vandehey. Com o apoio técnico garantido pelo Instituto Politécnico da Universidade de Nova Iorque, é 

publicado em três anos depois, a 5ª versão do manual denominada HCM 2010. Este documento para 

além de atualizar os conteúdos, oferece uma série de novidades. Entre elas, destacam-se: 

• Uma abordagem integrada multimodal, que avalia as vias urbanas do ponto de vista dos seus 

diversos utilizadores (condutores individuais, passageiros de transportes públicos, ciclistas e 

pedestres). 

• Orientações para a aplicação de micro simulação e avaliação dos seus resultados 

• Introdução do conceito de gestão ativa de tráfego, com base nas relações de procura e 

capacidade. 

• Tabelas de volumes de serviço, que permitam às entidades de perfil de planeamento, bases 

para o pré-dimensionamento das infraestruturas rodoviárias.  

Impulsionado pelas mudanças no comportamento dos condutores, pelas alterações da frota 

automóvel e das suas respetivas capacidades, assim como pelas novas pesquisas na área do tráfego 

de pesados, gestão ativa de vias de rodagem e geometrias de intersecções alternativas, foi publicado 
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em 2016 a 6ª versão do HCM (Figura 1). Esta edição tem a particularidade de uma ligeira alteração na 

nomenclatura, sendo o nome completo “HCM 6ª Edição – Um guia para a análise da mobilidade 

multimodal”. Tom Creasy, presidente do Highway Capacity and Quality of Service Committee, justificou 

essa mudança numa conferencia da FHWA que decorreu em setembro de 2016, com a nova tendência 

de foco na mobilidade nas suas 4 dimensões principais: Número de viagens, Qualidade das viagens, 

Acessibilidade e Capacidade. Creasy afirmou também que é provável que o paradigma desta 

publicação possa ser alterado, focando-se mais na atualização de capítulos individuais, em vez de 

revisões completas ao documento. 

 

 

 

Figura 1- Capa do Highway Capacity Manual 6ª Edição 

 

 

2.2 Diferentes Níveis de Automação 
 

A perspetiva de condução autónoma é cada vez mais uma realidade que se avizinha próxima, no 

entanto esta é uma área de investigação que despertou interesse há quase cem anos. Na segunda 

década do século XX a Achen Motor Company foi responsável pela primeira experiência documentada 

sobre a tentativa de comunicação entre veículos recorrendo a ondas a rádio. (Milwaukee Sentinel, 

1926). O “carro fantasma” como foi chamado, era comandando por um sistema instalado no carro que 

seguia à sua retaguarda, sendo capaz de ligar o motor, controlar a direção e até a buzina sem recurso 

a condutor. Em 1957, a Central Power and Light Company anunciava estar a desenvolver um sistema 

de apoio à condução em autoestrada, com recurso em imãs instalados no pavimento, que ajudariam 

no manter o veículo na faixa de rodagem (The Victoria Advocate, 1957). O primeiro carro autónomo 

começou a ser desenvolvido na década de 80, fruto de um trabalho conjunto entre a Mercedes-Benz, 

Ernst Dickmanns e a sua equipa da Bundeswehr University Munich. Anos mais tarde, em 1995, o 

veículo resultante deste projeto, VaMP, percorreu 95% dos 1600 Km que ligam a cidade alemã de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr_University_Munich


10 
 

Munique a Odense na Dinamarca, em modo autónomo, atingindo uma velocidade máxima de 180 km/h 

(Dickmanns, 1997)   

 

 

Figura 2- Comparação de dimensão do código de automação, em milhões de linhas (retirado de Litman, 2018) 

 

Nos dias que correm, a grande maioria dos fabricantes automóveis tem disponíveis no mercado 

veículos com algum tipo de sistema de apoio à condução, desde os mais simples como o Cruise 

Control, que mantém uma velocidade constante escolhida pelo utilizador, até sistemas mais complexos 

que controlam e ajustam a velocidade e direção do veículo, podendo circular em modos 

semiautónomos, sendo que o condutor deve estar preparado para intervir (Figura 2). 

Nas notícias e comunicados alusivos à introdução destes sistemas que são difundidos nas 

comunicação social, é comum encontrarem-se termos como “piloto automático”, “autónomo” ou “sem 

condutor”, mas que são na verdade terminologias imprecisas e que podem gerar confusão à opinião 

pública, uma vez que ainda não existe nenhum veículo disponível aos consumidores que dispense a 

existência de um condutor (Chan, 2017). 

Assim, de modo a criar uma designação padrão, a SAE International propôs em 2014, uma 

diferenciação em 6 níveis de automação (Figura 3), tendo sido atualizada em 2016, desde o veículo 

sem qualquer tipo de ajuda à condução, Nível 0, até à condução completamente autónoma, nível 5 

(SAE international, 2016). Esta definição é a mais consensual mundialmente, sendo inclusive a utilizada 

pela NHTSA (Chan, 2017). Nesta definição técnica são estabelecidos os requisitos mínimos, para 

pertencer a cada um dos níveis. A tarefa de condução inclui os aspetos operacionais, como o controlo 

da velocidade, do volante, enquanto se monitoriza o veículo e a estrada, assim como aspetos tácitos, 

como a escolha do momento para mudar de via. Não são incluídas, no entanto as tarefas de matriz 

estratégica, como a definição do destino ou percurso. Nesta definição técnica são estabelecidos os 

requisitos mínimos, para pertencer a cada um dos níveis. 

• Nível 0, Sem Automação – Este nível não contém nenhum tipo de automação. Estão 

incluídos neste grupo, por exemplo, veículos equipados com sistemas Cruise Control. A 

capacidade de manter uma velocidade previamente selecionada pelo condutor não tem a 

designação de automação, não havendo substituição do condutor na adaptação da 

velocidade em função do ambiente em que está inserido 
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Figura 3- Diferentes Níveis de Automação –(SAE J3016 2016) 

 

• Nível 1, Assistência ao Condutor – Neste nível, o sistema tem a capacidade do controle e 

adaptação da velocidade ou da direção, sendo que todas as outras tarefas são executadas 

pelo condutor. Sistemas como o Cruise Control Adaptativo ou Sistema de Manutenção de 

via de rodagem estão incluídos nesta designação, uma vez que são capazes de introduzir 

alterações no eixo transversal ou longitudinal do veículo. Para estar incluído neste nível o 

veículo só inclui um dos sistemas acima mencionados. Ainda assim, o condutor necessita 

de manter-se totalmente atento e aos comandos da viatura. 

• Nível 2, Automação Parcial – Os sistemas incluídos neste grupo apresentam a capacidade 

de controlar a direção e a velocidade do veículo em simultâneo, recorrendo a informação 

sobre o ambiente em que circule, sendo que o condutor deve manter manter-se atento, 

cabendo-lhe a tarefa de monitorar o fluxo de tráfego e supervisionar o funcionamento do 

software, retomando o controle ativo da viatura, em caso de se excederem as capacidades 

técnicas do mesmo. 

• Nível 3, Automação Condicional – A este nível o sistema autónomo controla todas as 

tarefas relativas à condução, incluindo a monitorização do ambiente circundante, quando 

estão as reunidas as condições de tráfego para este operar. Em caso de essas condições 

deixarem de serem verificadas, o sistema pedirá a intervenção do condutor. 

• Nível 4, Automação Elevada – Nesta fase de desenvolvimento, o veículo terá a capacidade 

de lidar com quase todas as situações de tráfego, inclusive ser capaz de tomar decisões 

como o trocar de via. A intervenção humana acontecerá apenas em situações pontuais, 
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sendo que o veículo mantém o volante e os pedais para tal. Condições climatéricas 

adversas podem ser um exemplo desse tipo de necessidade de intervenção. 

• Nível 5, Automação Total – Um veículo desta tipologia não necessitará de qualquer 

condutor, sendo que os sistemas têm a capacidade de lidar com todos os aspetos possíveis 

relativos à condução, sendo que é apenas pedido ao seu utilizador que indique o destino 

para o qual pretende viajar. Numa viatura de nível 5, não existirá a necessidade de volante 

ou pedais. 

 

Até ao presente, a Audi com o lançamento do seu novo A8, declara ser o primeiro fabricante a ter 

disponível tecnologia de nível 3, sendo que todos os outros sistemas já introduzidos no mercado são 

Nível 2 ou inferior (Audi, 2018). 

No entanto, alguns problemas levantam-se quando os veículos encontram-se nos níveis 

intermédios de tecnologia, onde a atividade de condução é dividida entre o condutor e o sistema. 

Algumas destas temáticas são tratadas por Carlo Polidori (Polidori, et al. 2018), onde são abordados 

efeitos negativos existentes e potenciais dos veículos autónomos com especial enfoque para os níveis 

2,3 e 4. 

No que toca ao Nível 2 de automação, as condições climatéricas adversas, tem tendência a reduzir 

a eficácia dos sistemas, dificultando a identificação de marcas e sinais rodoviários que funcionam como 

referência para o sistema. É também levantado a potencial existência de uma contradição importante, 

uma vez que não é claro o porquê de o consumidor, na compra de um veículo com este tipo de sistema, 

pagar um valor acrescido por estas funcionalidades, sendo que deve manter o controlo do veículo. Os 

fabricantes devem explicar claramente os limites dos sistemas semiautomáticos, insistindo que devem 

ser usados com supervisão, de modo a evitar situações potencialmente perigosas como a verificado 

em Inglaterra, onde um condutor que após ligar o sistema de assistência à condução, trocou o banco 

do condutor pelo do passageiro, enquanto circulava sob tráfego intenso (Observador, 2018). 

No nível 3, o condutor pode ser requisitado a tomar os comandos da viatura, sendo que o tempo 

de reação do mesmo, transforma-se numa de questão de especial importância. Isto acontece, devido 

ao facto de estes tipos de sistemas poderem induzir descontração mental, e consequentemente uma 

deterioração da atenção do automobilista ao ambiente em que o veículo está inserido. Este fenómeno 

é descrito no trabalho realizado por Merat e Jamson (2009), onde descobriram que a resposta do 

condutor a eventos críticos é mais lenta, quando circulam em modos de condução semiautónomos. Por 

estas razões, alguns fabricantes, tentando evitar problemas de responsabilidade, não querem lançar 

no mercado veículos deste nível saltando para o seguinte. 
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Figura 4 - Habitáculo do novo Audi A8, o primeiro veículo no mercado com nível 3 de Automação 

 

O nível 4 implica que o sistema tenha a capacidade de lidar com todos os aspetos relativos às 

tarefas de condução, podendo isto significar que tenha de colocar o veículo em segurança, quando 

colocado numa situação de perigo, mesmo que o condutor não responda aos pedidos de intervenção. 

Polidori, defende que para permitir o completo desenvolvimento dos carros autónomos, em particular 

para a sua coexistência nas vias com veículos regulares, é necessário o investimento na adaptação da 

infraestrutura (Figura 4).  

Steven Shladover (2016), tem uma opinião semelhante, identificando também os perigos da 

automação nível 3 e alertando para a necessidade de investimento nas rodovias. Num artigo de opinião, 

Shladover afirma que a possibilidade de o sistema pedir ao condutor que retome os controlos, devido 

a falha técnica ou por terem sido excedidas as capacidades do software, é um problema delicado, uma 

vez que a pessoa pode estar completamente distraída ou mesmo adormecida. Essa sua opinião foi 

reforçada, pelas informações que foi obtendo de responsáveis de fabricantes automóveis, que por 

também terem identificado este potencial problema, confirmaram que ponderam não apostar neste 

nível de automação, preferindo ir diretamente ao nível 4. O CEO do grupo Ford, confirmou esse facto, 

uma vez que os pesquisadores da empresa determinaram que não existe uma forma segura de 

assegurar que o condutor mantém a concentração quando o sistema esta ligado (Forbes, 2016). É 

expectável que a Volvo possa seguir o mesmo caminho, tendo mostrado sinais que apontam nesse 

sentido, uma vez que classifica este tipo de interface sistema/humano com insegura (M14 Intelligence, 

2018). É também proposto o uso de vias exclusivas, segregadas fisicamente, como forma de facilitar a 

deteção de objetos por parte dos dispositivos, e consequentemente a operação de veículos autónomos. 

Por não existir nem peões nem ciclistas nas autoestradas, é esperado que este seja um dos ambientes 

onde exista maior disseminação destas tecnologias (Shladover, 2016).  
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2.3 Introdução, Disseminação e Aceitação Pública 
  

Os veículos autónomos ainda não estão disponíveis no mercado, encontrando-se ainda em fases 

de desenvolvimento, sendo que a resposta para qual será a data da sua introdução e como evoluirá 

este produto no mercado é bastante difícil de alcançar. Uma das garantias que se pode ter no momento 

é que existem várias empresas a apostar no desenvolvimento destas tecnologias tanto no ramo 

automóvel como o grupo Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, Ford, General Motors, Tesla, Toyota ou 

Volvo, como de empresas de perfil mais tecnológico, até agora fora dessa área de atividade como a 

Google ou a Mobileye Eye (Chan, 2017). 

Vários esforços têm sido feitos junto dos principais fabricantes, com o objetivo de estimar o 

horizonte para o início da comercialização dos veículos sem condutores. Davidson e Spinoulas 

levantaram que os fabricantes estimam poder disponibilizar este tipo de veículos dentro dos próximos 

3 a 5 anos, sendo que Audi, Ford e Nissan apontam 2020 como a data para esse lançamento, enquanto 

a Tesla pensa ser capaz de produzir estas viaturas apenas em 2023 (Davidson e Spinoulas, 2015). 

Uma expectativa semelhante é tida por 30 peritos entrevistados na Europa, Ásia e Estados Unidos que 

acham pouco provável que estejam disponíveis carros completamente autónomos antes de 2020-2022 

(Bertoncello e Wee, 2015). 

 A empresa tecnológica Google, parece ser uma das mais avançadas nas suas etapas de 

desenvolvimento, avançando 2018 como o ano para o inicio das vendas dos seus veículos autónomos 

(Davidson e Spinoulas, 2015), (Chan, 2017), o que até à data ainda não se verificou. Este projeto 

iniciado em 2009 com a designação de “Google Self-Driving Car” contava com quase meio milhão de 

quilómetros percorridos em modo autónomo em 2012, principalmente em autoestradas. Nesse ano, o 

foco do desenvolvimento mudou para sistemas mais complexos de tráfego como os ambientes urbanos, 

onde existem um maior número de interações, com diferentes tipos de utilizadores como peões, 

ciclistas, ou existência de bloqueios momentâneos devido a avarias ou obras na via. No ano de 2016, 

é criada a Waymo, uma empresa independente que assume a responsabilidade do desenvolvimento 

dos veículos autónomos, sendo que em 2018, já terão sido percorridos mais de 12 milhões de 

quilómetros entre testes reais e simulações (Waymo Company, 2018) 

 

Figura 5- Evolução da Aceitação de inovações tecnológicas, Fonte The New York Times 
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Além da sua introdução no mercado, é pertinente prever também, como esta tecnologia evoluirá 

no mercado. Membros do IEEE, estimam que em 2040, a frota automóvel será constituída por 75% de 

veículos inteligentes (Forbes, 2012), posição que é partilhada também por Johnston e Walker (2016), 

que tendo por base a velocidade de disseminação de outros produtos tecnológicos no mercado, 

defendem que em 2035 este tipo de viatura pode representar um nível de penetração de 70% (Figura 

6). Neste trabalho, são também comparados os custos de posse e operação de veículos tradicionais, 

com os custos de serviços de mobilidade com recurso a frota autónoma. Embora num horizonte curto, 

os custos destas duas alternativas sejam bastante próximos, Johnston e Walker estimaram que no 

espaço temporal de 15 a 20, o recurso a plataformas de mobilidade partilhada pode representar um 

custo de apenas 50% daquilo que seria a solução tradicional. Este resultado é possível, assumindo-se 

uma redução no custo de software e hardware relativos à condução autónoma, mas também de valores 

de seguros mais baixos, uma vez que se prevê uma redução da sinistralidade com a introdução destes 

sistemas. 

 

 

Figura 6- Evolução da Penetração de diferentes tecnologias, (Johnston e Walker 2016) 

 

Uma abordagem semelhante, foi adotada noutro trabalho, onde foi usada informação sobre a 

disseminação da internet e do telefone móvel para ajustar um modelo de previsão relativo às 

tecnologias autónomas nos Estados Unidos (Lavasani et al, 2016). O modelo usado por Lavasani ter 

por base, uma das teorias mais populares para a previsão de adoção e penetração no mercado de 

produtos, que é o modelo de Bass.  Este modelo de difusão preve uma curva em em “S”, em que a 

cada momento a inclinação da mesma representa a taxa de adoção (Figura 7). A taxa de adoção é 

baixa no ínicio da comercialização, refletindo o desconhecimento e as reservas dos consumidores. Se 

o produto for bem sucedido, a taxa de adoção pode aumentar devido às recomendações e publicidade 

que podem persuadir os consumidores. A saturação do mercado irá ocorrer, dependendo do produto, 
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em intervalos que podem ir de meses a anos, quando a taxa de adoção começa a descer, tendendo 

para quase zero. O curva de disseminação dos veículos autónomos de Lavasani foi obtida tendo por 

base outra inovação a nível da indústria automóvel, que foi a introdução no mercado de véiculos com 

motorização híbrida. Para ultrapassar o facto de esta tecnologia não ter alterado a forma de viajar, foi 

adicionada informação relativa a evolução de produtos revolucionários, como a internet e telefone 

móvel, que é o que se espera que a automação de veículos possa representar também. São incluídos 

dados económicos e financeiros, como o custo adicional desta inovação, e PIB americano.  

Assumindo o começo das vendas em 2025, e uma média de 1,3 veículos por fogo, estimou-se que 

a saturação do mercado pode ocorrer em 2060, com um total de 87 Milhões de veículos autónomos 

vendidos nos EUA. Segundo estas previsões o grande avanço será entre 2035 e 2045, onde preve-se 

a venda de mais de 60 Milhões de veículos, evoluindo de 8 para aproximadamente 70 Milhões de 

veículos. No entanto, existem algumas limitações presentes neste trabalho enumeradas pelo autor que 

consistem no facto de o modelo de Bass não conseguir ter em conta varíaveis externas, como por 

exemplo a variação de preço ao longo do horizonte temporal de análise, apenas considerando o preço 

no ínicio das vendas. 

 

 

Figura 7 - Curvas de adoção cumulativa e não-cumulativa do Modelo de Bass (Lavasani et al, 2016) 

 

No entanto, existem opiniões mais conservadoras acerca deste tema, como a descrita por  Litman 

(2018) no seu relatório sobre as previsões de adoção destas inovações (Figura 8). Litman defende que 

a maioria das previsões são feitas por entidades com interesses financeiros na indústria, e considera 

um erro usar como base a evolução de produtos como computadores ou telemóveis inteligentes, pelo 

valor monetário de aquisição de uma ordem de grandeza bastante distinta, e também pelo facto de o 

impacto de uma falha na operação de veículos autónomos não poder ser comparado ao mesmo em 

outro tipo de tecnologias, sendo que a indústria automóvel requer garantias de funcionamento mais 

elevadas. Este investigador usa como abordagem, a comparação da evolução de inovações do ramo 

automóvel, como o “airbag” ou a transmissão automática, concluindo que as tecnologias autónomas 

em veículos só serão acessíveis a indivíduos com rendimentos médios em 2040, e que se atinja 75% 
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da frota autónoma apenas em 2060. Litman alerta também para a grande incerteza que poderá 

influenciar a evolução deste produto, que é a estrutura legal que regulará esta atividade. Esta projeção 

está alinhada com os cenários mais pessimistas propostos pela Consultora PWC (2015), nos quais 

aponta para que em 2030 apenas se atinjam 15 a 20 % de nível de penetração. 

 

 

Figura 8- Previsões de Vendas, Frota e Viagens de Veículos Autónomos, extraído de Litman 2018 

 

 

Uma metodologia diferente tem sido adotada em outros trabalhos, onde o foco da pesquisa centra-

se em aferir a aceitação e as principais preocupações dos eventuais utilizadores, quando questionados 

sobre a possibilidade de recorrerem a veículos autónomos (Kyriakidis et al., 2015; Piao et al., 2016; 

Schoettle e Sivak, 2014). Nestes estudos, a maioria dos inquiridos já ouviram falar deste tipo de 

inovação, e tem opiniões positivas sobre a sua introdução no mercado. Não obstante, existem algumas 

reservas importantes demonstradas por estes trabalhos. Schoettle e Sivak, que analisaram respostas 

de indivíduos residentes nos EUA, RU, Austrália, China India e Japão, relatam o facto de as respostas 

revelarem altos níveis de preocupação como facto de os veículos circularem sem supervisão, questões 

de segurança relacionadas com falhas operacionais e que o nível de performance não atinja os padrões 

obtidos pelos humanos. Com exceção da China e da India, a maioria dos inquiridos demonstraram 

muito pouca ou nenhuma disponibilidade para pagar um montante extra para terem tecnologias 

autónomas nos seus veículos. Kyriakidis et al, que trabalharam sobre respostas de 5000 inquiridos de 

109 países diferentes, descobriram que as principais preocupações estão relacionadas com a 

privacidade, invasão do software para usos inapropriados, e com a estrutura legal que regulará a 

tecnologia. Pessoas de países com menor taxa de sinistralidade, rendimentos maiores, e elevados 

níveis de educação tem mais reservas na partilha de informação por parte dos sistemas autónomos. 

Piao (Piao et al., 2016) descobriu que embora os questionados demonstrassem ter atitudes positivas 

em relação à implementação deste tipo de viaturas, qualificando na sua larga maioria como atrativo ou 

muito atrativo  a possibilidade de reduzir o impacto dos erros humanos, apenas 25% acha que este tipo 

de soluções, será mais seguro do que a condução manual. A maioria dos entrevistados revela altos 

níveis de preocupação acerca da responsabilidade em caso de acidentes e também com a 

possibilidade de os sistemas serem invadidos ou revelados os destinos de cada viajante. 
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Bansal e Kockelman pretenderam compreender a aceitação da sociedade americana, através de 

um questionário feito a 347 habitantes da cidade de Austin, (Bansal e Kockelman, 2017). Nesta 

pesquisa, 80% dos questionados mostram interesse em adquirir um veículo com automação nível 4 e 

75% estariam interessados em adicionar sistemas de conectividade ao seu atual veículo, se isso 

implicasse um investimento inferior a 86 €. É também identificado uma tendência para aguardar pelas 

opiniões de utilizadores antes de avançar para a aquisição destes veículos, uma vez que 50% dos 

inquiridos revelaram que preferiam tomar essa decisão depois de verificar que os seus amigos ou 

vizinhos já o tinham feito. Homens com apreço pela tecnologia, de elevados rendimentos, residentes 

em áreas urbanas e pessoas que estiveram envolvidas em acidentes no passado, são aqueles que 

mostram mais disponibilidade, e menos dependência dos comportamentos dos outros, para avançarem 

para a compra de um veículo autónomo. Em termos médio, o valor médio que as pessoas estão 

dispostas a pagar é de 6290 € para veículos do tipo 4, aproximadamente o dobro dos 2888 € para 

veículos do tipo 3. 

Os resultados sobre a disponibilidade para pagar obtidos por Daziano (Daziano et al., 2017), são 

semelhantes no que toca aos veículos com nível de automação 3, que é estimada em 3035 € , mas 

diferentes para o nível seguinte, tendo sido obtido o valor de 4250 € . Esta diferença é justificada pelo 

autor devido a duas diferenças importantes na metodologia. Em primeiro lugar, foi identificado que a 

amostra que participou no estudo de Bansal não era representativa da população americana, e que no 

inquérito feito, não foi apresentado aos inquiridos uma opção de compra de um veículo não autónomo, 

dificultando a definição do “trade-off” entre a as duas alternativas. Como forma de ultrapassar essas 

limitações identificadas, Daziano incluiu essa alternativa no seu questionário e escolheu uma amostra 

de 1260 indivíduos que representasse corretamente a população dos EUA. No seu estudo é também 

possível verificar uma grande dispersão das respostas no que toca à disponibilidade para pagar um 

valor acrescido pela tecnologia, onde foram verificadas respostas onde não existe qualquer 

disponibilidade, até pessoas que pagariam mais de 8600 €. 

 

2.4 Impacto de Veículos Autónomos  
 

2.4.1 Capacidade de Vias 
 

Muitos tem sido os esforços realizados pelo mundo, na tentativa de providenciar uma estimativa 

daquilo que será o impacto dos veículos autónomos na capacidade espectável de infraestruturas 

rodoviárias. Essa avaliação torna-se especialmente difícil de executar uma vez que esse tipo de 

automóvel ainda não se encontra disponível no mercado, pelo que ainda não são conhecidas as 

características técnicas que influenciarão o seu desempenho, e consequentemente, os fluxos de 

tráfego associados as vias (Shi e Prevedouros, 2016). Tendo esta dificuldade em conta, diferentes 

abordagens têm sido escolhidas de modo a antecipar qual será essa realidade. Outra variável que se 

tem mostrado relevante é a separação destas viaturas em duas tipologias distintas, que consistem em 

veículos autónomos e veículos conectados. Enquanto que os primeiros apenas recorrem a tecnologias 
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que conseguindo criar um mapa do ambiente que o rodeia e tome decisões de como lidar com o tráfego, 

os segundos, para além do anteriormente mencionado, encontram-se ligados entre si através de uma 

rede de partilha de informação. Esta visão esta alinhada com aquilo que é aposta da National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) quem em 2014 apresentou uma proposta de regulação destas 

comunicações entre veículos, como medida para reduzir a sinistralidade (NHTSA, 2014). Esta 

separação está bastante disseminada nos investigadores que estudam este tema, estando presente 

na maioria das publicações que abordam o impacto dos veículos autónomos (Makridis et al., 2018; Shi 

e Prevedouros, 2016; Shladover, et al., 2012; Talebpour, et al., 2017; Tientrakool, et al., 2011; Ye e 

Yamamoto, 2018). 

Ye e Yamamoto, recorreram à formulação matemática para tentar avaliar o impacto destas 

tecnologias na capacidade, partindo de uma situação base onde o fluxo máximo é de 2250 veículos 

por hora, e atribuíram 3 valores diferentes para o espaçamento entre os veículos, de modo a cobrir as 

diferentes capacidades técnicas de tecnologias de conexão de veículos, desde as mais simples até às 

mais avançadas. De notar, que neste estudo estes valores representam uma distância em segundos, 

medida entre a traseira de um veículo e a frente do veículo seguinte, e não a distancia temporal entre 

a parte frontal de dois veículos consecutivos como nos restantes. Usando 1,1; 0,8; e 0,5 segundos 

como valores referência para os veículos conectados, foram obtidos os valores máximos de capacidade 

horária 2600, 3300 e 4500, respetivamente. A redução do espaçamento que estas inovações permitem, 

quando comparadas com os valores adotados pelos condutores humanos, permite também um 

prolongamento das fases de velocidade livre. Este impacto é gradual até níveis de penetração de 30%, 

sendo mais notórios a partir desse ponto. 

Introduzindo a distinção entre veículos autónomos e conectados, Shi e Prevedouros, recorreram 

ao HCM 2010 e a uma definição de capacidade como função do espaçamento médio entre veículos 

como forma de cálculo. Recorrendo a uma simulação de Monte Carlo e atribuindo 1,5, 1 e 0,5 segundos 

para os valores de veículos regulares, autónomos e conectados, respetivamente, chegaram à 

conclusão de que pode haver impactos significativos no aumento da capacidade base, de 2400 veículos 

por hora, com o aumento do nível de penetração, assim como um prolongamento das fases de 

velocidade livre. Embora, para níveis de penetração baixos os impactos não sejam relevantes, 

melhorias de 7% na capacidade para 10% de veículos com automação, são obtidas melhorias notórias 

à medida que esta aumenta. Numa situação de 50% de penetração o fluxo máximo sobe 50%, e para 

100% de veículos conectados, a capacidade da via poderá triplicar, atingindo o valor de 7200 veículos 

por hora. Em relação à fase de velocidade livre, que em condições normais é possível até valores que 

rondam os 1200 veículos por hora, é estendida para fluxos de 2000 e 4000 veículos por hora, para 50% 

e 100% de frota com automação. 

Este aumento de fluxo também foi verificado por Talebpour e Mahmassani, que apontam que a 

capacidade das vias pode aumentar na ordem dos 100% com a introdução da automação. No entanto, 

neste estudo é tida uma abordagem distinta. Apesar de também ter-se optado por uma modelação de 

3 tipologias diferentes de veículos, manuais, autónomos e conectados, existe uma diferença 

importantíssima na definição destes últimos. Neste trabalho é denominado como “conectado” um 
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veículo que recebe informação dos veículos que circulam na via à sua volta, mas no qual segue um 

condutor ao volante encarregue das tarefas de condução. Apesar de ser auxiliado pela comunicação 

entre veículos, ainda cabe ao indivíduo o controle do veículo. Deste modo justifica-se os resultados 

obtidos que apontam para que sejam os veículos autónomos sem comunicação a produzirem os 

melhores resultados. 

Como forma de estimar os espaçamentos que os utilizadores se sentiriam confortáveis em adotar, 

quando recorrendo a veículos de condução automatizada, Shladover et al, recorreram a inquéritos para 

validarem os intervalos a serem introduzidos na sua simulação. Assumindo uma capacidade base de 

2080 veículos, obtida para uma frota totalmente regular, o fluxo de tráfego parece ser insensível à 

introdução de AVs, que produzem resultados similares. Por oposição, os veículos conectados 

contribuem para um aumento da capacidade para 4000 veículos, quando representada a realidade de 

100% de nível de penetração. Essa contribuição não é, no entanto, linear, assumindo uma forma 

quadrática, como incrementos baixos até 50% de nível de penetração, aumentando depois 

significativamente daí em diante. Isto acontece devido ao aumento de probabilidade de formação de 

pelotões, similar ao verificado por Shi e Prevedouros. Como forma de tornar o efeito dos veículos 

conectados mais gradual, permitindo contribuições mais significativas para níveis de penetração baixos 

e médios, Shladover propõe a instalação de um sistema nos veículos não conectados, denominado 

“Here I Am” (HIA), que consiste num transmissor que emite um sinal aos veículos que se encontram ao 

seu redor, contendo a sua posição velocidade e aceleração. Este dispositivo permitiria aos veículos 

conectados, tirar partido das suas capacidades, mesmo quando seguem um veículo regular ou 

autónomo sem capacidades de comunicação. Simulando a aplicação desse sistema de partilha de 

informação, a evolução da capacidade passou a adotar um perfil linear, mais proporcional à 

percentagem de veículos conectados presentes no fluxo de tráfego (Figura 9).  

Partindo das mesmas premissas base em relação ao espaçamento entre veículos, foram estimados 

num estudo posterior, os impactos da conectividade numa secção de estrada onde existe uma rampa 

de acesso (Shladover et al, 2018). Os resultados obtidos apontam para um aumento da capacidade da 

via, com o aumento da penetração da tecnologia. À semelhança do verificado na secção simples, esse 

aumento segue uma função quadrática, sendo que para a disseminação total de veículos conectados, 

a capacidade é 50% maior que a situação base. Os volumes de entrada da rampa foram também 

variados de modo a verificar se havia alterações nos resultados. Para grandes fluxos horários de 

veículos na rampa de acesso, 1200 e 1500, existe um ligeiro decréscimo de capacidade para 

penetrações de 20%. Essa tendência é depois invertida, com o aumento do nível de disseminação, 

evoluindo positivamente. Para números de entradas médios e baixos, até 900 veículos por hora, a 

capacidade aumenta sempre com o aumento de veículos conectados. 
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Figura 9- Evolução da capacidade para diferentes níveis de penetração de Cruise Control Adaptativo Conectado, com e sem 
a aplicação de sistema HIA, Extraído de Shladover et al, 2012 

 

.  

Recorrendo ao caso de estudo da via circular de Antuérpia e respetivos dados de procura reais, 

Makridis et al, simularam na plataforma AIMSUM os 3 tipos de veículos que podem vir a estar presentes 

na via, num estudo focado nas velocidades de circulação. Para reproduzir o comportamento longitudinal 

dos veículos autónomos, recorreu-se à formulação desenvolvida por Talenpour e Mahmassani, 

enquanto que os veículos conectados verificam os pressupostos utilizados por Shladover. Para os 

comportamentos laterais de todos os veículos foram usadas as definições padrão da plataforma de 

simulação escolhida. Os veículos inteligentes são obrigados a cumprir os limites de velocidade da via 

de 90 km/h, enquanto que os veículos regulares têm liberdade para ultrapassá-los, procurando-se 

assim uma maior proximidade da realidade. Deste modo para densidades baixas de veículos, 

correspondente a períodos fora das horas de ponta, um fluxo composto apenas por veículos regulares 

é o que apresenta maior velocidade média de circulação. No entanto, a análise ganha especial relevo 

nas horas de maior procura, pois é neste período que a infraestrutura funciona a níveis que estão perto 

da sua capacidade total. 

Nos seus resultados, devido ao modelo prever um comportamento mais conservador dos veículos 

autónomos, quando comparados com os veículos regulares, estes produzem um efeito negativo no 

fluxo de tráfego, para todos os níveis de penetração. Esse mau desempenho foi especialmente notado 

em afunilamentos da via, onde os AVs necessitam de mais tempo para efetuarem as mudanças de via. 

A velocidade média de circulação baixa de valores que rondam os 70 km/h para menos de metade, 

fixando-se abaixo dos 30 km/h para 100% de penetração de AVs. 

Os veículos conectados, se circularem atrás de um veículo sem as mesmas capacidades 

comportam-se como autónomos, pelo que o seu impacto para níveis baixos de penetração, até 40% é 

negativo ou nulo. No entanto, este efeito é ultrapassado quando o nível de penetração aumenta uma 

vez que existe uma maior probabilidade de formação de pelotões de veículos conectados, que 

contribuem para um acréscimo da estabilidade e revelam a capacidade de absorver oscilações. A 



22 
 

velocidade média de circulação baixa para 65km/h para 20% de penetração, subindo depois 

gradualmente, igualando os valores base para 40% de penetração, até ao valor de 80 km/h para 100% 

de veículos conectados. 

Embora aplicando uma nomenclatura diferente, Tientrakool pretende simular no seu trabalho os 

mesmos conceitos referidos acima, identificando também 3 tipologias distintas de veículos no fluxo de 

tráfego. Recorrendo à formulação matemática, à semelhança de Ye e Yamamoto, fica demonstrado 

nesse trabalho, o possível impacto dos veículos equipados com inovações tecnológicas. Partindo de 

uma capacidade base, obtida para a totalidade dos veículos conduzidos manualmente, de quase 2900 

veículos, este resultado é superado em 43% (4130 veículos/hora) para viaturas equipadas com 

sensores, e 243% para veículos que recorrem à partilha de informação (10720 veículos/hora). 

 Estes resultados são possíveis, uma vez que os espaçamentos médios que foram introduzidos 

são bastante reduzidos, tendo sido adotados 1,1 segundos para veículos regulares, 0,245 segundos 

para veículos equipados com sensores e 0,181 segundos para veículos conectados. Esta abordagem 

talvez não descreva uma realidade provável, uma vez que a sua hipótese de base supera os mais altos 

valores consagrados na literatura para capacidade de vias rodoviárias, inclusive as descritas no HCM. 

Este facto talvez possa ser explicado pelo facto de os autores serem Engenheiros Eletrotécnicos, tendo 

a sua pesquisa sido focada mais nas capacidades técnicas dos dispositivos dos veículos, e não tanto 

nas teorias de fluxos de tráfego, para o caso de veículos manualmente conduzidos, e não considerando 

que os softwares de automação têm como prioridade a segurança, pelo que os espaçamentos entre 

veículos serão provavelmente de valores superiores aos utilizados neste projeto. Este trabalho pode 

talvez ser encarado como um limite superior da capacidade, se apenas forem tidas em conta as 

capacidades técnicas da automação. No entanto, existem conclusões que estão de acordo com as 

obtidas nas pesquisas acima referidas. De destacar, a confirmação da evolução quadrática da 

capacidade, com o aumento do nível de penetração dos veículos conectados, enquanto que por sua 

vez, os veículos que recorrem apenas a sistemas autónomos de condução apresentam um impacto na 

capacidade com um perfil mais linear. 

Uma abordagem mais pormenorizada na caracterização das tipologias de veículos é adotada por 

Hartamann, (Hartmann, et al, 2017), onde são descritas 5 tipologias distintas. Esta metodologia 

pretende auxiliar na criação de cenários que descrevam a introdução das diferentes inovações ao longo 

do tempo, seguindo a caracterização da Associação da Indústria Automóvel Alemã (VDA), e 

consequentemente a sua representatividade na frota automóvel total. As tipologias analisadas são: 

• Veículo Convencional (Convencional) 

• Veículo Parcialmente Autónomo (PAV) 

• Veículo Altamente Autónomo (HAV) 

• Veículo Conectado Autónomo (CAV) 

• Veículo Conectado Extremamente Autónomo (CAV*) 
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No entanto, devido ao facto de algumas dessas tipologias terem comportamentos similares, em 

ambiente de autoestrada, na análise de capacidade optou-se pela aglomeração em 3 categorias, 

(Convencional, HAV e CAV), em conformidade com o método escolhido pelos restantes estudos. Com 

recurso à plataforma de simulação VISSIM, foram simulados uma série de 9 geometrias de segmentos 

de estrada, que incluíam secções simples, rampas de entrada e saída e entrecruzamentos, e vários 

níveis de penetração dos veículos tecnológicos. O valor tomado para a capacidade base foi 

estabelecido de acordo com o Manual Alemão (HBS), sendo assumido como capacidade em cada um 

dos cenários, o equivalente ao 90º percentil dos fluxos verificados durante a simulações. Os resultados 

obtidos apontam para uma redução da capacidade das vias de 10% até 2050, onde se preveem que 

os veículos Convencionais, HAV e CAV, representem 12, 62 e 26% respetivamente. Esta redução pode 

ser explicada pelo comportamento conservador atribuído aos veículos autónomos não conectados, que 

é refletida no valor do espaçamento que lhes foi atribuído, fixado em 1,8 segundos. Segundo os 

pressupostos estabelecidos, é expectável uma diminuição dos veículos HAV, a partir de 2050, 

proporcionada por uma adoção maior às tecnologias com partilha de informação. Assim, tirando partido 

do espaçamento inferior possível por estas inovações, 0,9 segundos se precedido de outro veículo 

conectado, a capacidade aumenta, atingindo valores 30% superiores aos valores base, para 100% de 

penetração de viaturas CAV. No caso de estudo levado a cabo neste trabalho, pode também observar-

se uma redução dos pontos de congestionamentos no sistema rodoviário, devido ao aumento da 

capacidade, assumindo procura constante (Figura 10). 

 

 

Figura 10- Resultados da simulação de Hartmann et al., 2017.  Cenário Base (esquerda) vs. Veículos Autónomos (direita). 

 

Em seguida, de modo a sintetizar a informação acima referida, foram compilados os principais 

dados referentes aos trabalhos anteriores que estudaram a capacidade, no quadro resumo que se 

segue. 
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Quadro 1- Quadro Resumo dos estudos de Capacidade 

 

 

 

2.4.2 Sociais  
 

A automação no ramo automóvel pode ser um bom exemplo daquilo que é colocar os avanços 

tecnológicos ao serviço dos cidadãos, estando a ser desenhada para satisfazer aquilo que são as suas 

necessidades diárias. A integração deste tipo de sistemas, pode representar impactos sociais muito 

significativos no que toca à temática de disponibilidade horária. Tendo em conta as deslocações médias 

dos condutores, foi estimado que os Veículos Autónomos podem representar ganhos de 50 minutos 

diários que deixarão de estar atribuídos à tarefa da condução, e poderão ser destinadas a outras 

atividades (Bertoncello e Wee, 2015). Mundialmente, isto representará mais de milhões de horas 

libertadas todos os dias, que passam a estar disponíveis para serem alocadas ao descanso, lazer ou 

trabalho, enquanto o individuo se desloca para o seu destino. Existe também o potencial para uma 

mudança de paradigma em termos de propriedade, com muitos autores a referirem a partilha de 

veículos como modalidade adotada, por substituição dos veículos privados individuais (Berrada e 

Leurent, 2017; Intelligence Unit, 2018; Kellerman, 2018; Nordhoff et al., 2016) É também levantada a 

questão de que a aposta nos veículos autónomos poder implicar um desinvestimento nos transportes 

públicos tradicionais. 

 

2.4.3 Mobilidade 
 

Os indivíduos jovens que ainda não possuem habilitação para conduzir, os idosos e os fisicamente 

incapacitados, são alguns dos grupos sociais que mais podem beneficiar com a introdução de veículos 

autónomos, uma vez que deixam de estar dependentes de outros para efetuarem as suas deslocações 

(Kellerman, 2018). Os indivíduos idosos e com mobilidade reduzida podem beneficiar especialmente, 

uma vez que normalmente sentem dificuldades nas partes iniciais e finais do seu percurso, quando 

recorrem a transportes públicos (Acheampong et al., 2018; Kellerman, 2018). Para cidadãos, que se 

deslocam diariamente para o seu local de trabalho, a hipótese de poderem aproveitar as horas 

Autor Ano Método Regular Autónomo Conectado Base Resultado Max Frota Variação

1,6 - 1,1 2250 2600 100% CAV 15,6%

1,6 - 0,8 2250 3300 100% CAV 46,7%

1,6 - 0,5 2250 4500 100% CAV 100,0%

Shi e Prevedouros 2016 Simulação de Monte Carlo 1,5 1 0,5 2400 7200 100% CAV 200,0%

Shladover et al 2012 Microsimulação 1,48 a 1,8 1,1 a 2,2 0,6 a 1,1 2200 4000 100% CAV 81,8%

Tientrakool et al 2011 Formulação Matemática 1,1 0,245 0,181 2900 10720 100% CAV 269,7%

Hartmann 2017 Simulação (VISSIM) 1,1 1,8 0,9 ou 1,8 - - 100% CAV 30,0%

Talebpour e Mahmassani 2017 Formulação Matemática - - - 2000 3250 100% AV 62,5%

Makridis 2018 Simulação (AIMSUN) 70 80 100% CAV 14,3%

Velocidade média (Km/h)

Headway (s) Capacidade (Veic/hora)

Ye e Yamamoto 2017 Formulação Matemática
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disponíveis para outras tarefas como trabalhar ou descansar, pode encorajá-los a escolherem zonas 

mais distantes do centro da cidade para residirem, provocando um efeito de suburbanização e 

dispersão urbana (Acheampong et al., 2018). 

Com base em dados de viagens diárias reais, foi estudado o impacto de serviços de mobilidade 

“on demand” no congestionamento (Fiedler et al., 2018). Apesar de os resultados que apontam para 

que um veículo autónomo possa substituir dez veículos convencionais, reduzindo as necessidades de 

estacionamento e garantindo níveis de serviço satisfatórios, existe um aumento do número de 

quilómetros percorridos, devido ao aumento de viagens vazias que representam 37% da distância total 

percorrida.  

 

2.4.4 Segurança   
 

Um dos grandes argumentos usados na promoção de veículos autónomos é a redução da 

sinistralidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, este fenómeno é responsável pela morte de 

1,2 Milhões de pessoas anualmente em todo o mundo (Bertoncello e Wee, 2015; World Health 

Organization, 2015) estimam que a automação possa reduzir 90% dos acidentes rodoviários, que 

representaram perdas em 2012 de 212 mil milhões de dólares apenas no Estados Unidos. Mesmo no 

caso do Japão, que tem uma das taxas de sinistralidade mais baixas do mundo, é estimado pelo 

Ministério dos Transportes que 96% dos acidentes são causados por erros dos condutores, sendo que 

o Governo espera que a aposta na automação possa reduzir estes números em 1/3 até 2020 

(Intelligence Unit, 2018). As entidades governamentais nipónicas revelam especial preocupação com 

as pessoas idosas que são um grupo especialmente vulnerável à sinistralidade no país. Esta faixa 

etária que já representa 1 em cada 4 japoneses, apresenta uma probabilidade de fatalidade em 

acidentes três vezes superior à dos restantes grupos etários. Em Portugal, segundo dados da 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a sinistralidade foi responsável por 5943 mortes no 

período de 2008 a 2017, sendo que pessoas acima dos 75 anos representam 1/3 dos 92 peões que 

perderam a vida devido a atropelamento (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 2018). 

Outra das grandes motivações da promoção da autonomia é minimizar os impactos dos 

comportamentos erráticos dos condutores, nomeadamente no que toca à condução sobre o efeito de 

álcool. Nos EUA, a autoridade responsável pela segurança rodoviária NHTSA, calculou que em 2016, 

que 30% dos 34.439 acidentes envolvendo vítimas mortais, envolviam condutores embriagados 

(NHTSA, 2017). 

A aplicação de veículos conectados tem também o potencial para reduzir as ondas de choque 

“pára-arranca”, o que pode contribuir para um aumento da segurança, uma vez que ao diminuir estas 

disrupções de fluxo de tráfego, minora-se a probabilidade de colisão (Stern et al. 2018). No entanto, 

ainda não é claro que as automações parcial e condicional contribuam positivamente para o aumento 

da segurança. Nesta situação onde a tarefa da condução é partilhada pelo sistema e o condutor 

humano, existem algumas preocupações que se levantam. Existem evidências que condutores em 
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veículos com estes dispositivos, demoraram 6 vezes mais tempo a reagir a uma travagem de 

emergência do que quando aos comandos de um veículo normal (Collingwood, 2018).  Num inquérito 

“online” realizado a 2662 condutores canadianos, relativamente aos seus comportamentos num veículo 

equipado com automação nível 3, 23,5% responderam que ponderariam conduzir cansados, 21% que 

aumentariam a velocidade de circulação, 19% que reduziriam o seu nível de atenção, 13% reduziriam 

o espaço para o veículo da frente, e 7,5% assume a hipótese de beber antes de conduzir (Robertson 

et al, 2018). Robertson demonstra assim, uma ideia errada presente na opinião pública, sobre as 

capacidades técnicas deste patamar de automação, fazendo crer que é possível uma redução da 

atenção e responsabilidade, que pode comprometer os objetivos iniciais com quais estas tecnologias 

foram desenvolvidas. 

 

2.4.5 Emprego 
 

Estima-se para o ano de 2020, um investimento de 11 mil milhões de Euros, apenas da parte da 

indústria automóvel alemã, sendo quem em 2015 os gastos com investigação e de desenvolvimento 

destas empresas foram 40% superiores ao que haviam sido orçamentados inicialmente, devido à 

grande pressão que existe no mercado com vista à inovação (Viereckl et al., 2015). Tendo isto em linha 

de conta é esperado aumento de emprego na indústria automóvel, especializado em tecnologias de 

informação, automação, engenharias informática e eletrotécnica, devido à enorme complexidade dos 

softwares e dispositivos que permitem que estes sistemas funcionem. A automação pode, no entanto, 

ser uma ameaça para os empregos existentes na área dos transportes (Litman, 2018; Spinoulas et al., 

2015). No Reino Unido, existem 400 mil condutores de veículos pesados de mercadorias, enquanto 

esse número no EUA, ascende aos 3,5 milhões. Apenas em Inglaterra, estão registados quase 300 mil 

condutores de táxis ou motoristas privados, enquanto que a Uber emprega mundialmente mais de 1 

milhão de motoristas (Wadud, 2017). Wadud enaltece, porém, que no sector da logística, ainda não ser 

claro o que pode acontecer, uma vez que ainda existem barreiras a ser ultrapassadas no que toca à 

carga e descarga dos bens. 

 

2.4.6 Económicos 
 

A automação pode também trazer vantagens no âmbito da redução de consumo de energia, sendo 

que os dispositivos autónomos podem proporcionar uma condução mais eficiente (Stern et al, 2018). 

No seu estudo que incidia nas vantagens da aplicação de sistemas de automação de controlo de 

velocidade em veículos, Stern, verificou que para além das melhorias no fluxo de tráfego, foi também 

verificado o potencial para a redução de ondas de choque. Não só o número de travagens foi quase 

eliminado, tendo se verificado uma redução de 98.9%, como o consumo de combustível foi também 

reduzido em quase 40%, sendo que estes resultados foram obtidos com apenas 1 veículo equipado 

com cruise control adaptativo, para 20 veículos normais. 
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 A circulação de veículos autónomos em pelotões de espaçamentos reduzidos também pode 

contribuir para poupanças neste campo. Numa experiência com veículos pesados de mercadorias 

totalmente carregados, com peso de 29,5 toneladas, a circularem à velocidade de 105 km/h, foram 

notadas poupanças significas no consumo de combustível com o aumento do número de veículos 

(McAuliffe et al., 2018). Estes ganhos que podiam atingir os 13%, para comboios de 3 veículos, e de 

11% para 2 veículos, quando comparados com a solução de circulação isolada. 

Em ambiente urbano, foi estudado o possível impacto dos veículos autónomos no consumo total 

de energia (Ross e Guhathakurta, 2017). As suas conclusões apontam para que possa ser verificado 

um aumento do consumo de energia, devido ao aumento de procura de novos grupos. Este aumento 

pode ser contrabalançado, se houver uma tendência para a partilha, reduzindo o número de viagens, 

mantendo as vantagens da mobilidade porta a porta.  

Numa análise financeira, tendo uma abordagem que tem em conta os custos totais de posse, o 

sector do transporte, tanto de pessoas como de mercadorias é aquele que mais pode beneficiar da 

introdução de veículos autónomos (Wadud, 2017). Usando como hipótese uma redução de 60% nos 

salários dos condutores, devido à redução das suas tarefas de condução, Wadud, estima que pode 

haver uma redução de custos totais de 30% no sector dos táxis, e 15% no sector do transporte de 

mercadorias. Esta solução pode também ajudar as empresas deste ramo a ultrapassarem a escassez 

de condutores especializados verificada no sector. 

No sector dos seguros automóveis existe também um grande potencial para mudanças profundas. 

Com a redução expectável do número de acidentes e com algumas marcas como a Volvo a garantirem 

que assumirão toda a responsabilidade em caso de colisão de um veículo totalmente autónomo (Volvo 

Car Group, 2015), é necessários que as seguradoras consigam alterar o seu modelo de negócio, 

transferindo-o dos clientes individuais para as empresas fabricantes de automóveis, enquanto lidam 

com uma redução do mercado da ordem dos 60% (Kovacs, 2016; Viereckl et al., 2015). 

Do ponto de vista da indústria, a automação pode significar uma expansão do mercado alvo, uma 

vez que existe uma abertura a potenciais clientes que outrora estavam excluídos, como jovens ou 

incapacitados (Kellerman, 2018). 

 

2.4.7 Legais 
 

No presente, apesar de a circulação de veículos autónomos ainda não se encontrar regulada na 

maioria dos países, existem já vários esforços a serem feitos de maneira a criar uma estrutura legal 

que sirva de base para a aplicação destas inovações. Algumas das questões centrais neste processo, 

é definir qual o patamar de autonomia para o qual a responsabilidade em caso de acidente é transferida 

do condutor para o sistema, ou partir de que momento deixará de ser necessário uma habilitação de 

condução (Chan, 2017a). Com os avanços a serem feitos no sentido de promover a conectividade, é 

importante também que a proteção da privacidade dos utilizadores esteja garantida, impedindo a 
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utilização indevida de informações pessoais (Collingwood, 2018). As entidades públicas enfrentam um 

desafio, no que toca à regulação da atividade dos veículos autónomos, tendo que encontrar o balanço 

entre proteger os cidadãos dos perigos dos carros mal desenvolvidos, ao mesmo tempo que encorajam 

a inovação e o desenvolvimento. Por estas razões, é espectável que a regulação legal tenha um papel 

fundamental na disseminação das tecnologias de automação de veículos, sendo uma das maiores 

fontes de incerteza quando se projeta o futuro (Litman, 2018). 

Com o início de testes de pelotões de camiões conectados marcado para o ano de 2018, o Japão 

pretende ter que a sua legislação nesta matéria esteja pronta em 2020, permitindo que apenas o veículo 

líder tenha uma pessoa aos comandos  (Intelligence Unit, 2018). Nos EUA, existem vários estados que 

permitem a circulação de veículos autónomos nas suas estradas (Figura 11). Michigan Texas e Flórida 

são alguns dos estados que optaram por não aplicar restrições no interesse da promoção dos 

desenvolvimentos da indústria, enquanto que o estado da Califórnia achou importante definir algumas 

limitações, tendo neste momento os regulamentos mais completos existentes (Shladover, 2017). Na 

Europa, também têm sido verificados avanços nesta área, com a o Reino Unido a criar o código de 

testes de veículos autónomos, sendo que a Finlândia e a Holanda estão também na linha da frente 

para a criação de um documento regulador. Na Oceânia, a Austrália já definiu as linhas orientadoras 

daquilo que será a sua estrutura legal (S. E. Shladover, 2017). Portugal e Espanha, assinaram em 2018 

um acordo que para além de prever corredores para testes e partilha de informação, tem como objetivo 

um alinhar esforços para a definição de regras que permitam o desenvolvimento harmonioso destas 

tecnologias (Alves, 2018). 

  

 

Figura 11 - Estados Americanos com Legislação de Veículos Autónomos Aprovada, retirado de US Today 
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2.5 Modelos de gestão de vias 
 

O aparecimento das tecnologias de condução autónoma levará a uma evolução gradual da frota 

automóvel que circula nas estradas. Esse avanço provocará, durante um período longo, uma 

constituição bastante heterogénea dos constituintes dos fluxos de tráfego. Estas diferenças, de 

capacidades técnicas e filosofias perante o ambiente que rodeia o veículo, pode gerar conflitos que 

dificultem a circulação dos automóveis. Um exemplo desses conflitos, pode ser observado no trabalho 

de Teoh e Kidd (2017) onde foi estudado a nível estatístico o número e o padrão de acidentes 

envolvendo veículos autónomos, com especial enfoque nas viaturas do projecto Waymo, empresa 

criada pela Google para liderar a sua secção de automação automóvel. Nesta análise é possível 

concluir que o número de acidentes envolvendo estes carros tecnológicos é inferior ao observado nos 

carros conduzidos manualmente, porém fica latente que o padrão dos acidentes é bastante distinto 

entre estes dois tipos. O acidente mais comum, por larga margem, consiste na viatura tecnológica ser 

atingida por trás por um veículo convencional. Este fenómeno pode ser explicado devido ao facto de 

os algoritmos que são responsáveis pela condução terem como prioridade máxima à segurança, sendo 

que quando enfrentam situações de dúvida acerca do ambiente em que se encontram, optam por 

reduzir bastante a velocidade ou até mesmo parar. O condutor humano que circula atrás, ao não 

identificar essas mesmas situações de incerteza que provocaram a hesitação do veículo inteligente, 

tem dificuldades em prever esse abrandamento, causando este tipo de incidentes. 

Como forma de tentar minimizar esses conflitos, algumas abordagens têm sido estudadas, 

nomeadamente no que toca a propostas de sistemas de gestão de vias. Talebpour, liderou uma equipa 

que estudou 3 políticas alternativas para a operação das vias, que incluem a criação de uma via 

exclusiva para veículos autónomos (Talebpour et al., 2017). Essas estratégias consistem em: 1) A 

circulação de veículos autónomos é obrigatoriamente feita na via dedicada; 2) A circulação de veículos 

autónomos na via dedicada é opcional; 3) Os veículos só podem circular com os sistemas condução 

autónoma ligados na via dedicada. Os resultados deste trabalho indicam que a via dedicada só deve 

ser ativada para níveis de penetração de veículos tecnológicos de 50% e 30%, quando tratando-se de 

vias com 2 e 4 vias, respetivamente. Conclui-se também, que a Política 2, que dá liberdade aos veículos 

inteligentes de escolherem uma das vias para circularem, apesar da existência de uma exclusiva para 

este tipo de viatura, é aquela que produz os melhores resultados em termos de fluxo de tráfego, 

reduzindo congestionamentos e o tempo de viagem. Estas conclusões estão alinhadas com as de  

Chen  (Chen,et al. 2017), que recorre à formulação matemática para avaliar os impactos dos autónomos 

na capacidade, para diferentes modelos de gestão. O modelo criado embora permita determinar qual 

a estratégia mais adequada a usar, para os diferentes níveis de penetração dos veículos inteligentes, 

parece indicar que a segregação do tráfego, produz de modo geral, piores resultados do que a utilização 

mista das vias. 

Para além dos conflitos mencionados, e das metodologias de mitigação do mesmo com vista a 

otimizar a capacidade das vias, parecem existir possíveis problemas associados à coexistência de 

pelotões de veículos autónomos e carros convencionais (Figura 12). Recorrendo a um simulador de 
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condução, pretendeu-se avaliar se circular na vizinhança de pelotões de veículos pesados autónomos 

afetava os espaçamentos adotados pelos condutores (Gouy, et al. 2014). Esta experiência, que visava 

prever possíveis alterações de comportamento dos automobilistas, continha três cenários distintos, um 

sem a existência de pelotões e outros dois com a presença de pelotões com intervalos diferentes entre 

si (0,3 e 1,4 segundos). 

 

 

 

Figura 12- Simulador de condução da experiência de Gouy et al 2014 

 

No ambiente da simulação, os condutores encontram-se aos comandos de um veículo ligeiro, e 

circulam numa autoestrada com 3 vias de rodagem. Na via mais à esquerda, uma vez que o estudo foi 

realizado no Reino Unido, circulam os veículos pesados em pelotão à velocidade constante de 90 km/h, 

sendo que é pedido às pessoas envolvidas que circulem na via central seguindo o veículo que circula 

à sua frente, que apresenta uma velocidade de 93km/h também constante. Na via mais à direita, 

circulava ocasionalmente tráfego mais rápido com velocidade de 140 km/h. De modo a incentivar que 

os condutores seguissem o veículo que seguia na sua dianteira foi-lhes dado a seguinte indicação:  

“Numa condução ativa, é lhe pedido que siga o veículo vermelho que circula à sua frente. Imagine 

que foi convidado para uma festa de aniversário e não sabe o caminho. Um amigo, que também foi 

convidado, conhece o caminho. Ele está a conduzir à sua frente, de modo a que o possa seguir. Assim, 

não o perca de vista.” 

Sob esta indicação, 30 pessoas titulares de carta de condução, distribuídos de igual forma entre 

homens e mulheres, submeteram-se à experiência. Os condutores foram separados em 2 grupos, 

sendo ambos sujeitos ao cenário base, diferindo a segunda parte que continha o cenário onde existiam 

pelotões. Um dos grupos, executaram a tarefa ladeando os pesados que circulavam com intervalos 

inferiores (0.3 segundos), enquanto o outro tinha na sua vizinhança pelotões com intervalos maiores 

(1.4 segundos). Cada uma das partes da experiência tinha uma duração de 16 minutos. Os resultados 
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obtidos na primeira parte, foram utilizados para avaliar a semelhança entre os 2 grupos, tendo sido 

realizados testes de independência.  

Quando comparado com o cenário base, os resultados obtidos demonstram que a presença de 

pelotões de veículos pesados, afeta o comportamento dos condutores, fazendo com que reduzam a 

distância para o carro. Os condutores não só encurtaram os intervalos médio e mínimo, que mantinham 

para o carro líder, como também passaram mais tempo abaixo do patamar crítico de segurança 

determinado como 1 segundo. Essa redução é mais acentuada nos condutores que circulavam na 

presença de pelotões com intervalos menores.  

No entanto, é importante referir que existem algumas limitações a este trabalho que são levantadas 

pelos autores. A primeira, e talvez mais relevante, será o facto de a indicação inicial dada aos 

participantes, para que não percam o veículo líder de vista, poder induzi-los a um comportamento 

atípico, que pode não refletir a sua atitude num ambiente de utilização comum da via. Outro possível 

aspeto que pode condicionar a sua atitude é o facto da falta de conhecimento das capacidades de 

travagem do veículo, que pode ter contribuído para uma redução do espaçamento adotado. Por último 

é também levantada a possibilidade de o ambiente virtual em que é decorrida a experiência, poder 

dissipar ou reduzir a perceção das consequências que uma colisão entre veículos possa causar, 

podendo reduzir as preocupações com a segurança, que se pode refletir em comportamentos mais 

arriscados, traduzidos em distâncias mais curtas. 

 

2.6 Resumo 
 

Da pesquisa realizada é possível concluir que existem muitos aspetos que podem influenciar a 

evolução dos veículos autónomos no mercado. Do ponto de vista do produto em si, revelaram-se 

relevantes questões associadas ao investimento financeiro que os fabricantes estarão dispostos a 

fazer, ao preço acrescido que estas tecnologias irão representar, e quais as reais capacidades técnicas 

que terão disponíveis. Do prisma da entidades governamentais e gestoras de estradas, é importante 

perceber como os enquadramentos legal e operacional serão ajustados para conseguirem adaptarem-

se, podendo interferir positivamente ou negativamente neste processo de mudança. Por fim, existe 

sempre a incerteza característica associada à imprevisibilidade do comportamento das pessoas. Qual 

será a aceitação da sociedade perante estes produtos, que grupos irão aderir em força e quais serão 

mais reticentes, continuará a manter o conceito de carro privado, ou existirá uma mudança para a 

partilha ou se as preocupações com privacidade poderão prejudicar a existência de sistemas de 

comunicação entre veículos são algumas das questões pertinentes e que foram identificadas de um 

modo geral na maioria das publicações. 
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3 Análise conducente à concretização dos objetivos 
 

3.1 Questionário  
 

 Para além do impacto que veículos com elevados níveis de automação podem provocar nos 

fluxos de tráfego, ou de que modo se pode atuar para retirar o máximo benefícios da sua existência e 

minorar os constrangimentos que podem causar, existe uma outra dimensão da temática dos veículos 

autónomos que necessita ser analisada separadamente.  

As expectativas do horizonte temporal para aplicação de sistemas autónomos na condução de 

veículos, a sua evolução no mercado, bem como as opiniões acerca das suas capacidades técnicas e 

os fatores externos que podem ser relevantes para este processo, foram consideradas variáveis 

importantes que mereciam ser aplicadas no contexto deste trabalho. 

Uma vez que o objetivo desta dissertação passa por providenciar uma análise integrada da temática 

dos veículos autónomos, determinou-se que seria útil, recorrer-se a um inquérito para avaliar quais são 

as opiniões da sociedade civil acerca deste tipo de inovação. O questionário foi estruturado em 4 partes 

distintas. Na primeira parte, procedeu-se à caracterização dos intervenientes. Com as perguntas da 

segunda parte, pretendeu-se obter uma imagem daquilo que são as expectativas da evolução de 

veículos autónomos no mercado automóvel, (Nível 4 e 5 da Classificação SAE International, Figura 3), 

assim como os principais fatores que podem influenciar esse processo de disseminação. Na terceira 

parte, as perguntas visam aferir quais são as perspetivas da aplicação da conectividade nos veículos 

autónomos. Na derradeira parte, o objetivo foi avaliar quais os espaçamentos temporais entre veículos 

consecutivos (headway) que os inquiridos pensam ser possíveis com o recurso a sistemas inteligentes 

de condução, com e sem recurso à comunicação Veículo-Veículo.  

O objetivo deste questionário foi um levantamento daquilo que é atualmente o pensamento dos 

cidadãos acerca destas soluções, assim como a utilização da tendência verificada em algumas 

respostas de modo a ser aplicada em análise de capacidade.  

Como forma de abranger os diferentes espectros da sociedade, para a amostra de inquiridos, foram 

escolhidos dois grupos distintos. Para o primeiro, foram selecionadas pessoas ligadas aos transportes. 

Para integrarem este grupo, foram entrevistadas pessoas ligadas à indústria, à consultoria, a entidades 

governamentais e à investigação. No segundo grupo, foram entrevistadas pessoas que não 

desenvolvessem a sua atividade profissional em transportes. Todas as respostas dos inquiridos foram 

obtidas através de entrevista realizada pessoalmente ou via chamada telefónica. Todos os 

intervenientes são maiores de 18 anos, e titulares de carta de condução válida.  
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3.1.1 Resultados 
 

1ª Parte - Caracterização dos Participantes 

 

Neste questionário participaram 31 pessoas, dos quais 14 trabalhando em transportes, designados 

de peritos sendo os restantes não peritos. Os inquiridos (53% Homens, 47% Mulheres), apresentam 

perfis distintos que pretendem abranger as opiniões dos diferentes grupos dentro da população. Os 

participantes selecionados são de diversas faixas etárias como se pode ver na Figura 13. Nas figuras 

14 e 15 é possível verificar as distribuições dos anos de experiência e da atividade profissional do grupo 

de peritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No total dos participantes é possível verificar que a maioria (62%) encontra-se entre os 20 e 40 

anos, apresentando os restantes inquiridos idades superiores aos 40 anos. Dentro do grupo dos peritos, 

os inquiridos encontram-se entre os 31 e os 60 anos de idade. Este fenómeno pode ser justificado, uma 
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Figura 13 - Distribuição dos Participantes por Faixa etária. (Frequências Relativas) 

Figura 14 - Distribuição da experiência adquirida na área dos 
Transportes pelos peritos 

Figura 15 - Distribuição dos peritos pela sua atividade 
profissional. (Frequência Relativa) 
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vez que para integrarem este conjunto, foram escolhidas pessoas já com experiência na área dos 

transportes, o que dificulta o aparecimento de indivíduos com menos de 30 anos de idade.  

 

A área de formação onde se verifica a maior frequência é destacadamente a das Ciências e 

Tecnologias (61%), fruto não só da grande abrangência que este grupo alberga, mas também devido 

ao facto de ser o correspondente, por larga maioria, à base dos peritos que foram selecionados para 

participar neste inquérito (86%). Não foram inquiridos peritos com formação na área das Ciências 

Socias e do Direito e Letras. Nos restantes intervenientes, apesar de observar-se uma maior frequência 

de pessoas com formação área das Ciências e Tecnologias (41%), existem indivíduos com formação 

em áreas diversas (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Distribuição dos Participantes por área de formação base. (Frequências Relativas) 

 

2ª Parte - Estimativas de Evolução dos Veículos Autónomos e Fatores de Incerteza 

 

Nesta parte do questionário, foram feitas uma série de perguntas, de modo a criar uma curva que 

pretendesse representar as expectativas de disseminação deste tipo de tecnologias nos veículos, e 

que permitissem a identificação dos fatores que os participantes considerassem como mais importantes 

em cada uma das etapas da evolução deste produto no mercado automóvel.  

Após a análise das respostas obtidas foi possível concluir que em médias os inquiridos pensam 

que estes veículos terão a sua comercialização iniciada no ano de 2026 (Desvio Padrão = 4,0 anos).  
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A 1ª Transição, da fase de iniciação da comercialização para uma fase de afirmação do produto, 

acontecerá 6 anos depois, no ano de 2032 (DP= 5,6 anos), quando estes veículos representarem 14% 

da frota automóvel (DP= 11%). Os participantes identificaram em média o ano de 2039 (DP=6,8 anos) 

como o horizonte temporal para a 2ª Transição, atingindo-se a fase de maturidade do produto, 

esperando-se que os veículos autónomos representem 49% de cota de mercado (DP=20%). As 

expectativas são de que a saturação do mercado, será atingida em 2049 (DP=9,6 anos), quando estes 

veículos representarem 59% da frota automóvel (Figura 17). 

Fazendo a comparação entre as respostas obtidas pelo grupo de peritos e o outro conjunto de não 

peritos (Figura 18), é possível verificar algumas diferenças nas suas opiniões. Estas divergências são 

principalmente notadas nos primeiros anos de comercialização. O grupo de peritos é mais otimista em 

relação ao início da comercialização de veículos autónomos, tendo selecionado em média o ano de 

2025 para a sua entrada no mercado, sendo que os restantes apresentam uma opinião um pouco mais 

conservadora, apontando para 2027 como a data para que estas tecnologias estejam disponíveis. 

Porém, os papeis invertem-se em relação à evolução ao longo do período de iniciação das vendas.  

Embora a data escolhida por ambos para o término desta etapa (2031 para os peritos e 2032 para 

os não peritos), o conjunto de peritos, pensa que a disseminação será mais lenta nesta etapa, 

representando os veículos inteligentes 9% do total de viaturas, enquanto o  outro grupo acredita numa 

evolução mais rápida, esperando que estes carros possam se situar nos 19%. as opiniões dos dois 

grupos convergem em relação à 2ª transição, de fase de afirmação para a maturidade. os dois conjuntos 

apresentam uma opinião bastante similar em relação ao ano em que essa mudança ocorrerá (2039 

para os peritos, e 2038 para não peritos), e que percentagem de veículos autónomos estarão a circular 

(50% para peritos e 48% para não peritos). as opiniões em relação à saturação do mercado são também 

similares, tendo sido apontados 2049 e 2050 como a data para esse acontecimento, pelos peritos e 

não peritos respetivamente, com percentagens também próximas que rondam os 60%. 
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Figura 17 - Curva de Disseminação de Veículos Autónomos (Nível 4 e 5 SAE International) 
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Figura 18 - Comparação das expectativas de disseminação entre peritos e não peritos 

 

Em relação à dispersão das respostas, existe um aumento expectável da dispersão das respostas 

à medida que o horizonte temporal aumenta, fruto da maior incerteza inerente quando se projeta para 

uma realidade cada vez mais distante da atual. No que toca aos dois grupos acima mencionados, não 

existe uma tendência clara sobre uma tendência para menor dispersão das suas respostas. 

Ao analisar-se as respostas com base no género (Figura 19), podemos reparar que os homens são 

tendencialmente mais otimistas, nomeadamente no que toca ao início da comercialização, 1ª e 2ª 

transições. Este grupo indicou 2025, 2031, 2038 e 2048 como as datas para a Introdução dos veículos 

autónomos, transição para Afirmação, transição para a Maturidade e Saturação, respetivamente. As 

mulheres apresentam uma opinião um pouco mais conservadora, onde localizam esses fenómenos no 

tempo, em média 2 a 3 anos mais tarde, sendo as suas respostas 2028, 2033, 2041, 2051.  

Apesar dessa diferença em relação às datas para cada um das etapas, as percentagens que os 

dois grupos indicaram para cada uma delas são semelhantes, com exceção à Saturação do mercado, 

onde as respostas das mulheres indicam que isso possa acontecer quando se verificar 64% de veículos 

autónomos, 6% superior às expectativas dos Homens. Os homens apresentam uma tendência para 

apresentarem uma menor dispersão das respostas em relação às datas, enquanto as mulheres são 

mais concordantes no que toca às percentagens em que as transições entre etapas acontecem. Em 

ambos os grupos verifica-se um aumento da dispersão a medida que o horizonte temporal das 

expectativas aumenta, em semelhança ao verificado na análise efetuada entre peritos e não peritos. 
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Figura 19 - Comparação das expectativas de disseminação entre “Homens” e “Mulheres” 

 

Como foi referido, juntamente com as questões que pretendiam construir a curva que 

representasse as expectativas dos inquiridos sobre a evolução dos veículos autónomos no mercado, 

foi também pedido aos participantes que identificassem, de uma lista previamente selecionada de 

fatores de incerteza, aqueles que na sua opinião, podem vir a desempenhar um papel mais 

determinante em cada uma das fases da sua disseminação. Da seleção de fatores, foi pedido a cada 

dos participantes que indicasse 2 para as diferentes etapas (Iniciação, Afirmação e Maturidade). A lista 

de fatores apresentada, foi construída com base na revisão de literatura efetuada, sendo constituída 

por:  

a) Investimento dos Fabricantes Automóveis e de Empresas Tecnológicas; 

b) Preço adicional da tecnologia para o consumidor final; 

c) Aceitação Pública; 

d) Estrutura Legal que regula a atividade; 

e) Políticas de Gestão da Infraestrutura rodoviárias; 

f) Preocupações com Privacidade e proteção de dados; 

g) Potencial mudança de paradigma de veículo privado para Partilhado; 

h) Filosofia da tecnologia de condução autónoma, nomeadamente velocidade de circulação e 

espaçamento para o veículo da frente; 

1ª Fase – Iniciação 

 

Em relação à fase de Iniciação dos veículos autónomos os dois fatores que mais vezes foram 

selecionados são “Investimento dos Fabricantes Automóveis e de Empresas Tecnológicas” e “Estrutura 
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Legal que regula a atividade”, que foram mencionados por 34% e 21% dos participantes, 

respetivamente (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Resultados dos Fatores de Incerteza para a fase de Iniciação 

 

Enquanto o primeiro parece ser unânime dentro dos 4 grupos de análise que foram selecionados, 

tendo estado nas preferências de todos eles (apenas não foi o mais votado no grupo de peritos, que 

escolheram em primeiro lugar o fator “Preço adicional da tecnologia para o consumidor final” relegando 

o fator do Investimento para 2º lugar), o fator relacionado com regulação da atividade encontra-se como 

o segundo mais escolhido entre não peritos, homens e mulheres, recolhendo 41%, 33% e 35% das 

suas escolhas, respetivamente, sendo apenas o 3º mais votado dentro dos peritos.  

De notar também, a pouca frequência com que “Aceitação Pública”, “Políticas de Gestão da 

Infraestrutura rodoviária”, “Preocupações com Privacidade e proteção de dados” e “Potencial mudança 

de paradigma de veículo privado para Partilhado” foram escolhidos, amealhando 5%, 8%, 2% e 0% das 

escolhas dos inquiridos.  

 

2ª Fase – Afirmação 

 

Em relação à fase de Afirmação, parece existir uma concordância elevada entre os intervenientes. 

Os fatores “Preço Adicional para o consumidor final” e “Aceitação Pública” foram os mais selecionados 

entre os participantes, recolhendo a 29% e 26% dos votos. Estes, estão também dentro das duas 

preferências dos 4 grupos de análise, sendo a questão financeira mais importante para o conjunto dos 

não peritos e mulheres, com 35% em ambos os casos, tão importante como a “Aceitação Pública” para 

homens” atingindo 25%, sendo preterida para 2º lugar no caso de peritos, no qual recolheu 21% das 

preferências contra 29% de “Aceitação Pública” (Figura 21). 

 

Iniciação Total Peritos Não Peritos Homens Mulheres

Investimento 34% 25% 41% 33% 35%

Preço 18% 29% 9% 19% 15%

Aceitação 5% 4% 6% 3% 8%

Legal 21% 18% 24% 19% 23%

Gestão 8% 14% 3% 8% 8%

Privacidade 2% 0% 3% 0% 4%

Partilhado 0% 0% 0% 0% 0%

Filosofia 13% 11% 15% 17% 8%
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Figura 21 - Resultados dos Fatores de Incerteza para a fase de Afirmação  

 

Por oposição, os fatores “Preocupações com Privacidade e proteção de dados” e “Potencial 

mudança de paradigma de veículo Privado para Partilhado”, mantém-se no grupo dos menos 

escolhidos recolhendo apenas 2% e 8% respetivamente, a que juntam agora “Estrutura Legal que 

regula a atividade” e “Filosofia da tecnologia de condução autónoma” representando 8% e 5% das 

escolhas dos participantes. Estes fatores também parecem ser consensuais, uma vez que aparecem 

nos 4 menos escolhidos de todos os conjuntos de inquiridos. 

 

3ª Fase - Maturidade 
 

Na derradeira etapa da evolução do produto, a fase de Maturidade, os fatores mais escolhidos pelo 

conjunto de todos os participantes foram “Políticas de Gestão da Infraestrutura rodoviária” e “Potencial 

mudança de paradigma de veículo Privado para Partilhado”. O fator associado a partilha de veículos, 

está presente nas preferências dos grupos peritos, homens e mulheres, mas ocupa a 3ª posição dentro 

para não peritos (Figura 22). 

 Já o fator associado à gestão não é tão consensual entre os grupos de análise, estando presente 

nas preferências de peritos e homens, mas fica de fora das 2 opções mais escolhidas entre não peritos 

com 15% e mulheres com apenas 8%.  

 

 

Figura 22 - Resultados dos Fatores de Incerteza para a fase de Maturidade 

Afirmação Total Peritos Não Peritos Homens Mulheres

Investimento 8% 11% 6% 8% 8%

Preço 29% 21% 35% 25% 35%

Aceitação 26% 29% 24% 25% 27%

Legal 8% 11% 6% 11% 4%

Gestão 15% 7% 21% 14% 15%

Privacidade 2% 4% 0% 3% 0%

Partilhado 8% 11% 6% 11% 4%

Filosofia 5% 7% 3% 3% 8%

Maturidade Total Peritos Não Peritos Homens Mulheres

Investimento 3% 4% 3% 3% 4%

Preço 10% 7% 12% 6% 19%

Aceitação 16% 11% 21% 11% 19%

Legal 10% 11% 9% 8% 12%

Gestão 18% 21% 15% 25% 8%

Privacidade 11% 18% 6% 14% 8%

Partilhado 18% 21% 15% 17% 19%

Filosofia 15% 7% 21% 17% 12%
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Na vertente oposta, o fator “Investimento dos Fabricantes automóveis e Empresas Tecnológicas” é 

transversalmente o menos escolhido, a que junta “Estrutura Legal que regula a atividade”, estando nos 

menos enumerados por todos os conjuntos, mas também “Preço Adicional para o Consumidor Final”, 

embora seja uma dos mais escolhidos entre mulheres, obteve poucos votos nos restantes. 

 

 

3ª Parte – Veículos Autónomos equipados com Comunicação Veículo-Veículo 
 

É frequente encontra-se na literatura uma diferenciação, dentro das viaturas com sistemas de 

condução autónoma de nível 4 e 5, entre aqueles que para além dessas capacidades dispõe também 

de recursos que permitem a partilha de informação entre veículos. Com esta parte do inquérito, o 

objetivo foi aferir qual a opinião dos participantes sobre a introdução e disseminação destes veículos 

no mercado, e verificar se esta se encontra alinhada com os indícios observados nos diversos estudos 

que apontam para o provável sucesso destas soluções. 

Em relação, à data do início de comercialização, as respostas mostram que as expectativas dos 

participantes apontam para o ano de 2028, dois anos depois da data indicada na 2ª Parte, como a data 

em que os inquiridos apontam para a introdução dos veículos autónomos. Dentro dos participantes, 

aqueles que demonstram as expectativas mais otimistas são novamente os grupos peritos e homens, 

que apontam 2026 e 2027 respetivamente como a data para a entrada no mercado (Figura 23).  

Seguindo a mesma tendência verificada na secção anterior, os grupos compostos por mulheres e 

não peritos, são mais conservadores nas suas posições, sendo que ambos escolhem 2030 como a 

expectativa de início de comercialização. Para a identificação do início da comercialização, o desvio 

padrão das respostas é semelhante em todos os grupos, estando dentro do intervalo de 4 a 5 anos.  

Relativamente às expectativas para o ano de 2040, os questionados esperam que nessa data, os 

sistemas de comunicação entre veículos possam equipar 54% dos veículos autónomos. Novamente 

peritos e homens são aqueles que demonstram um maior otimismo, cujas opiniões apontam para que 

66% e 63% dos veículos autónomos estejam equipados com estes sistemas de partilha de informação, 

sendo que homens apresentam também maior homogeneidade nas suas respostas com valores de 

desvio padrão de 28%, seguidos de peritos com 31%.  mulheres e não peritos acreditam, 

respetivamente, que 41% e 44% dos veículos autónomos estará equipada com estes sistemas em 

2040. Não peritos apresentam um desvio padrão das suas respostas de 35%, enquanto mulheres são 

o conjunto de inquiridos com respostas mais heterogéneas, com 38% de desvio padrão.  

 

No que toca às projeções para o ano de 2060, é possível observar que dentro dos questionados que 

mais acreditam na comunicação entre veículos, homens têm em média uma opinião ligeiramente mais 
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favorável ao sucesso destas tecnologias do que peritos, com 92% contra 89%, respetivamente, assim 

como um maior consenso no espectro de respostas, com apenas 14% de desvio padrão, quando 

comparado com 17% obtido nas respostas dos profissionais desta área 

 

 

Figura 23 -Curvas de Disseminação dos Veículos Autónomos Conectados 

 

 

Apesar de uma opinião positiva sobre o sucesso deste tipo de soluções, que acreditam que estas 

possam estar presentes 65% dos veículos tecnológicos em circulação, mulheres são as pessoas mais 

pessimistas dentro da amostra selecionada. A este grupo segue-se não peritos, cuja opinião apontam 

para que 74% dos veículos autónomos estejam equipados com sistemas de comunicação em 2060. As 

dispersões das respostas para estes dois grupos são muito semelhantes, sendo de 27% para mulheres 

e 26% para não peritos. 

De notar, que ao contrário da que foi verificado na secção anterior, as opiniões acerca da evolução 

dos veículos conectados mostram uma tendência para reduzir a dispersão à medida que se aumenta 

o horizonte temporal que está a ser tratado. Este facto pode derivar de uma maior homogeneidade nas 

opiniões no que toca a este tipo de soluções, ou devido à estrutura das questões apresentadas ser 

ligeiramente distinta das presentes na 2ª parte, ou de ambas. 

 

4ª Parte – Headway e Capacidade 

 

Uma vez que, faz parte dos objetivos desta dissertação a proposta de uma ferramenta de cálculo 

de capacidade de vias rodoviárias, com base no espaçamento temporal entre veículos consecutivos 
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(headway), determinou-se como útil incluir no questionário, uma secção que avaliasse a opinião dos 

participantes em relação a este tema. 

Considerando veículos autónomos sem recurso a comunicação, os inquiridos apresentam uma 

opinião geral de que o seu comportamento em autoestrada possa ser semelhante ao assumido por 

condutores humanos (1,5 segundos), com o valor médio obtido de 1,4 segundos (Figura 24).  

 

 

Figura 24 - Expectativas (médias e desvios padrão) de Espaçamento entre Veículos Autónomos sem Comunicação 

 

Seguindo a tendência verificada nas duas partes anteriores, o grupo de peritos é o que se destaca 

pela maior confiança nas capacidades técnicas dos sistemas autónomos de condução, sendo a média 

das respostas para o espaçamento igual a 1,0 segundos, semelhante aos valores usados por (Shi e 

Prevedouros, 2016) e (Shladover, et al. 2012). O desvio padrão das respostas é baixo e igual a 0,3 

segundos. 

Homens e mulheres apresentam a média das respostas igual a 1,4 segundos, sendo que os 

primeiros apresentam uma maior dispersão nas respostas, com 0,7 segundos quando comparados com 

0,5 segundos obtidos através das respostas das pessoas do sexo feminino. 

O conjunto de não peritos é aquele que apresenta maior pessimismo nas suas respostas 

apresentando como valor médio e desvio padrão de 1,7 e 0,7 segundos respetivamente. A opinião 

deste grupo de participantes é que o espaçamento assumido por veículos autónomos sem 

comunicação será maior do que o observado em média por condutores humanos. 
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Relativamente aos veículos autónomos com recurso a comunicação, os intervenientes do 

questionário acreditam de forma bastante clara, que a aplicação destas soluções tecnológicas podem 

reduzir o espaçamento entre veículos. De uma maneira geral os participantes reduziram esta grandeza 

em 0,5 a 0,6 segundos quando comparada com a situação da pergunta anterior. Todos os grupos 

reduziram também o desvio padrão das suas respostas, com exceção de Mulheres, onde esta medida 

de dispersão manteve-se inalterada (Figura 25). 

 

Figura 25 -Expectativas (médias e desvios padrão) de Espaçamento entre Veículos Autónomos com Comunicação 

  

O grupo de peritos, continuam a ser aquele que apresenta maior confiança que numa possível 

redução de distância entre veículos devido ao recurso à comunicação, sendo o valor médio para este 

conjunto de participantes igual a 0,6 segundos, observando-se também uma redução do desvio padrão 

para 0,2 segundos.  

Por oposição, não peritos mantém a tendência para apresentarem opiniões mais conservadoras, 

tendo sido obtido uma média das respostas de 1,1 segundos e desvio padrão 0,5 segundos. No entanto 

é de salientar que mesmo este grupo apresenta a expectativa de que o recurso à comunicação possa 

reduzir o espaçamento entre veículos em cerca de 1/3, quando comparado com condutores humanos. 

Homens e mulheres apresentam opiniões similares com 0,8 e 0,9 segundos respetivamente, 

embora os indivíduos de sexo masculino reduziram para quase metade o valor do desvio padrão, 

quando comparado com a pergunta anterior, sendo agora de 0,4 segundos.  

Matriz de Correlação  

 

Para finalizar, procedeu-se à construção e análise da matriz de correlação das respostas numéricas 

do questionário. Após observação da figura é possível verificar que apenas existem sete correlações 

superiores a 0,65 (Figura 26). 
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Nas primeiras 4 perguntas da 2ª Parte do inquérito é possível observar correlações elevadas entre 

respostas consecutivas. Isto provavelmente estará relacionado com o facto de estas questões estarem 

relacionadas com as diferentes etapas da disseminação de veículos autónomos, mostrando que existe 

uma linha de pensamento semelhante entre as opiniões dos inquiridos, acerca da evolução destes 

veículos no mercado 

Na primeira pergunta da 3ª Parte, que diz respeito à data de início da comercialização de veículos 

conectados, apresenta uma correlação muito elevada (0,79) com a pergunta homóloga sobre os 

veículos autónomos, e com a pergunta que visa aferir o ponto de transição da fase de iniciação para a 

fase de afirmação. Este facto, indicia que na opinião dos questionados, estes dois acontecimentos irão 

estar relacionados. 

 

 

Figura 26 - Matriz de Correlação das respostas numéricas do questionário 

 

 

Ainda na 3ª Parte do questionário, é possível verificar que as previsões de disseminação dos 

veículos autónomos conectados apresentam também um coeficiente de correlação bastante elevado 

(0.83). 

De notar também, a existência de uma correlação bastante significativa (0,89) nas respostas que 

envolvem a opinião sobre o espaçamento entre veículos, 4ª Parte do questionário. Na análise dessa 

secção já houve a oportunidade de referir que as respostas apresentam uma relação forte, sendo agora 

possível confirmar através da matriz de correlação.  

  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2

1 1,00 0,85 0,60 0,35 0,20 0,11 0,79 -0,33 -0,20 0,19 0,10

2 - 1,00 0,87 0,59 0,14 0,06 0,68 -0,31 -0,09 0,12 -0,02

3 - - 1,00 0,73 -0,07 0,17 0,47 -0,26 -0,06 0,04 -0,05

4 - - - 1,00 -0,11 0,17 0,12 -0,01 0,02 0,01 -0,03

5 - - - - 1,00 0,46 0,38 -0,17 -0,17 0,18 0,19

6 - - - - - 1,00 0,15 0,03 -0,02 -0,07 0,07

1 - - - - - - 1,00 -0,60 -0,41 0,29 0,18

2 - - - - - - - 1,00 0,83 -0,23 -0,24

3 - - - - - - - - 1,00 -0,13 -0,16

1 - - - - - - - - - 1,00 0,89

2 - - - - - - - - - - 1,00

3ª Parte 4ª Parte

2ª Parte

3ª Parte

4ª Parte

Matriz Correlação
2ª Parte
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3.2 Análise de Capacidade 
 

3.2.1 Modelo 
 

O modelo proposto neste trabalho tem como objetivo estimar a capacidade das autoestradas, para 

os diversos cenários partindo da realidade atual, onde todos os veículos são manualmente conduzidos, 

até a perspetiva de automação total, percorrendo o caminho intermédio onde os fluxos de tráfego 

ocorrem sobre condições heterogéneas. 

Esta estimativa tem como princípio o “headway” mantido entre os diferentes tipos de veículos com 

base nas suas respetivas tecnologias. Nesta simulação estão incluídos três tipos de veículos: veículos 

de condução manual, veículos autónomos e veículos conectados. 

Para o cálculo destas capacidades, são assumidas as mesmas condições de base que se 

encontram presentes no HCM sendo elas: 

- Largura mínima de cada via de rodagem de 3,6m; 

- Largura mínima de ombro à direita de 1,8m, e à esquerda de 0,6m; 

- Fluxo composto apenas por veículos ligeiros de passageiros; 

- Distância entre rampas de acesso/saída maiores que 3 km. 

- Terreno maioritariamente plano, com inclinações inferiores a 2%; 

- População maioritariamente composta por utilizadores regulares; 

 

Estas condições representam as condições ideais de fluxo, representando um nível de operação 

elevado, com uma velocidade de fluxo livre de 110 km/h ou superior, e preveem uma capacidade 

máxima de 2400 veículos/hora/via, para condução manual. Para o cálculo dos volumes admite-se que 

não existem alterações significativas nas velocidades de circulação de fluxos mistos, quando 

comparados com tráfego inteiramente constituído por veículos manuais 

Uma vez que, os veículos conectados só conseguem tirar partido da sua tecnologia, reduzindo a 

distância ao carro que o precede, se este também for da mesma tipologia, a dimensão dos pelotões de 

viaturas conectadas ganha especial importância. Assim, é importante que o modelo seja capaz de 

simular não só o número de veículos de cada uma das suas tipologias, mas também a sua posição 

relativa no fluxo de tráfego.  

Neste simulador, são distribuídos aleatoriamente os veículos dos diferentes níveis tecnológicos, 

consoante as percentagens que cada uma representa, na constituição do tráfego. Seguidamente são 

identificadas as posições relativas entre cada um deles, identificando a existência de pelotões de 

viaturas conectadas e quais as dimensões dos mesmos. 

Uma vez determinada a quantidade de elementos que constituem o fluxo, e as suas posições 

relativas, serão atribuídos valores de “headway”, em segundos. Estes, podem estar dentro de um 

intervalo, para o caso de veículos manualmente conduzidos, como forma de representar a variabilidade 
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associada às diferenças de atitude de indivíduo para individuo, ou ser fixos, representando o sistema 

autónomo aos comandos do automóvel. 

Os valores definidos para resultam da informação obtida da revisão bibliográfica, e que estão 

também alinhados com a opinião dos peritos questionados no inquérito apresentado na seção anterior. 

Os veículos humanamente conduzidos apresentarão headway médio igual a 1,5 segundos. Este 

parâmetro pode, no entanto, variar dentro do intervalo de 1,3 a 1,7 segundos, pretendendo representar 

a variabilidade associada a condução humana, uma vez que o comportamento das pessoas não é 

determinístico. Para os veículos AV, o modelo assume um headway de 0,9 segundos. Este valor resulta 

de uma expectável capacidade e velocidade de processamento de informação, quando comparada 

com condutores humanos, que pode resultar num encurtamento das distâncias. Os veículos CAV 

podem assumir dois valores distintos para esta grandeza. Se, no fluxo de tráfego, se encontrarem 

imediatamente atrás de um veículo da mesma tipologia, conseguindo tirar partido da partilha de 

informações, então o valor assumido é de 0,5s. Se, pelo contrário, o veículo que segue à sua frente for 

de outra tipologia, este não poderá aproveitar a suas capacidades de comunicação, pelo que assumirá 

um comportamento igual aos veículos AV, mantendo um espaçamento de 0,9 segundos. Uma vez que 

os valores médios obtidos pelo inquérito são diferentes, aquando da apresentação dos resultados será 

feita uma breve comparação de como seria a evolução da capacidade, se essas expectativas se vierem 

a verificar. 

Definidos os valores de headway para todos os veículos, é então calculado a estimativa de 

capacidade da via através da equação 1. 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 (𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑎)⁄ =  
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝑯𝒆𝒂𝒅𝒘𝒂𝒚 𝒎é𝒅𝒊𝒐
  ( 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜⁄
 ) (1) 

 

Serão feitas simulações de controlo, para o caso em que todos os veículos sejam manualmente 

conduzidos, de maneira a aferir se este produz resultados semelhantes aos valores consagrados pelos 

HCM. 

Para cada uma das combinações de constituintes do fluxo serão feitas 5 simulações da capacidade, 

sendo tomado o seu valor médio e calculado o desvio padrão e assim como o coeficiente de variação. 

 

3.2.2 Resultados 
 

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos pelo modelo de cálculo, para as diferentes 

composições do fluxo de veículos. Como forma de melhor compreender os impactos produzidos na 

capacidade das vias proporcionados por cada uma das tipologias, em primeiro lugar será analisado de 

forma isolada, os impactos produzidos pela introdução das tipologias AV e CAV.  
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Uma vez que é provável que os fluxos de tráfego sejam constituídos no futuro pelas três tipologias, 

no final desta secção serão estudados os impactos relativos a diversas combinações dos diferentes 

tipos de veículos. 

Para ambos os casos serão propostas equações matemáticas que permitam aproximar os 

respetivos valores de capacidade em função da percentagem de cada um e do respetivo espaçamento 

temporal adotado. 

  

3.2.2.1 Impacto dos AV’s 

 

Uma vez que os veículos autónomos conseguem tirar partido de uma velocidade de processamento 

de informação superior devido aos dispositivos de automação nele instalados, que permitem reduzir o 

espaçamento temporal para o veículo que o precede, as expectativas à “priori” seriam de que à medida 

que aumentasse o nível de penetração, a capacidade sofresse impactos positivos. 

Com a análise dos resultados é possível verificar o efeito descrito anteriormente, sendo que o 

aumento da presença dos veículos AV no fluxo de tráfego provoca uma variação linear no “headway” 

médio. Esta alteração provoca uma evolução na capacidade, que embora visualmente possa parecer 

linear, é na verdade quadrática. Quando comparados com a situação base os impactos são notados 

em níveis baixos de penetração, com melhorias de quase 10%, para níveis de disseminação de 20%. 

Quando os veículos autónomos representam metade dos carros em circulação o impacto na 

capacidade é de 26%, para um tráfego exclusivamente composto por esta tipologia os ganhos são de 

67%, atingindo um fluxo máximo de 4000 veículos/hora/via (Figura 27). 

 

 

Figura 27-Evolução da Capacidade com a penetração de Veículos Autónomos 
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Apesar de identificada uma tendência para o aumento do desvio padrão com o aumento da 

presença de veículos AV, este é de uma ordem de grandeza baixa, tendo sido obtidos valores entre 5 

e 15 veículos. Isso pode ser comprovado pela análise do coeficiente de variação que apresenta 

resultados contidos no intervalo [0,002; 0,005] (Quadro 2). Este fenómeno pode ser explicado pelo facto 

de apesar de o modelo conseguir atribuir um espaçamento variável aos veículos manualmente 

conduzidos, uma vez que foram simulados fluxos de 5000 veículos em cada uma das experiências, faz 

com que a média dos espaçamentos adotados pelos condutores regulares seja muito próximo do valor 

de 1,5 segundos, que é valor médio introduzido no modelo, provocando variações pequenas nos 

resultados.  

Quadro 2 - Resultados do Modelo para Fluxos de Veículos Regulares e Autónomos 

 

 

Para 100% de nível de penetração, os resultados produzidos pelo modelo são determinísticos, uma 

vez que a componente aleatória do comportamento humano deixa de ter influência nos fluxos de 

tráfego, dando lugar ao espaçamento metódico escolhido pelos veículos autónomos. 

Com a análise dos resultados é também possível a verificação que os resultados do modelo podem 

ser aproximados pela equação:  

 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
3600

(% 𝑉𝑅𝑒𝑔 ∗ ℎ𝑅𝑒𝑔 )+( % 𝑉𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐴𝑉)
    ( 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜⁄
 )                 (2) 

 

Tomando em consideração, as expectativas refletidas no inquérito, o comportamento dos 

veículos AV seriam muito similares aos humanamente conduzidos, com um valor de headway de 1,4 

segundos. Deste modo, as alterações à capacidade seriam residuais, verificando-se um aumento de 

3,5% e 7% nos valores referência para 2483 e 2571 veículos/via/hora, quando estivéssemos perante 

50% e 100% de taxa de penetração destes veículos. 

 

0% 2401 5,18 0,002 2400 0,02% 0%

10% 2507 7,05 0,003 2500 0,29% 4%

20% 2614 7,38 0,003 2609 0,20% 9%

30% 2734 10,03 0,004 2727 0,24% 14%

40% 2873 8,22 0,003 2857 0,55% 20%

50% 3012 9,51 0,003 3000 0,40% 26%

60% 3157 10,16 0,003 3158 -0,02% 32%

70% 3340 15,18 0,005 3333 0,21% 39%

80% 3529 11,08 0,003 3529 -0,02% 47%

90% 3758 12,26 0,003 3750 0,22% 57%

100% 4000 0,00 0,000 4000 0,00% 67%

Resultados 

Modelo

Desvio 

Padrão

Cap. 

Teórica

Modelo vs 

Teoria
% AV

Coeficiente de 

Variação
Evolução
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3.2.2.2 Impacto dos CAV 

 

Como é possível verificar pela análise dos resultados obtidos pelo modelo, o impacto da penetração 

de veículos com capacidades de comunicação apresenta uma evolução quadrática mais acentuada, 

com incrementos de capacidade ligeiros para níveis baixos de disseminação de tecnologia, e bastante 

relevantes para níveis muito altos. Até valores de aproximadamente 40% deste tipo de veículos, a 

evolução é bastante similar à situação de veículos AV, (aumentos de capacidade de 25% em relação 

à situação base com veículos CAV e de 20% com recurso a veículos AV). Isto é explicado pelo facto 

de o baixo número de veículos conectados resultar numa probabilidade de formação de pelotões 

também baixa, do que advém que existam muitos veículos com comunicabilidade que se encontrem 

“isolados” no fluxo de tráfego. Uma vez que o comportamento destes veículos CAV fora de pelotões é 

semelhante aos dos veículos AV, os resultados obtidos por ambos, em situações de nível de 

penetração baixo a médio, são similares (Figura 28).  

 

Figura 28- Evolução da Capacidade com a penetração de Veículos Autónomos Conectados 

 

À medida que o número de veículos sobe para valores elevados, o número de pelotões e a 

probabilidade de os veículos CAV estarem neles incluídos aumentam, do que resulta uma redução 

significativa do valor do “headway” médio a partir de níveis de penetração intermédios. Esta diminuição 

permite ganhos muito significativos nos valores de capacidade que quando comparados com os valores 

base, quase duplica para composições de fluxo com 80% de veículos desta tipologia, aumentando para 

4761 veículos/hora, sendo que triplica quando é atingida a saturação atingindo o valor máximo de 7200 

veículos/hora. Para estes níveis de penetração a concetividade permite um aumento de capacidade 

bastante maior que a autonomia sem comunicação, sendo que quando se é atingido a patamar de 

disseminação total, os veículos CAV permitem capacidades 80% superiores às viaturas AV. 
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O desvio padrão dos resultados obtidos aumenta com o aumento da quantidade de veículos 

tecnológicos no fluxo de tráfego, variando entre 3 a 70 veículos para níveis de penetração de 0% e 

90% respetivamente. Os valores do coeficiente de variação estão incluídos no intervalo [0.001; 0.012], 

que embora sejam maiores do que no caso anterior, continuam a ser de uma ordem de grandeza muito 

reduzida (Quadro 3). O aumento nesta medida de dispersão explica-se pelo facto de nesta situação de 

fluxo composto, para além da variabilidade das escolhas de espaçamento dos condutores humanos, 

os veículos da tipologia CAV, em oposição aos AV, podem ter dois valores de espaçamento possível, 

que contribui para uma maior variação dos resultados. 

 

Quadro 3- Resultados do Modelo para Fluxos de Veículos Regulares e Autónomos Conectados 

 

 

A capacidade da via, com fluxos compostos por veículos regulares e autónomos conectados pode 

ser aproximada pela Equação 3  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
3600

(% 𝑉𝑅𝑒𝑔 ∗ ℎ𝑅𝑒𝑔 )+(% 𝑉𝐶𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐶𝐴𝑉∗𝑃(𝐴))+(% 𝑉𝐶𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐴𝑉∗(1−𝑃(𝐴))
  ( 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜⁄
 )        (3) 

 

Onde: 

𝑃(𝐴)= “Probabilidade de o Veículo n+1 estar incluído num pelotão” 

 

Se for considerado que: 

 

𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛) = “Probabilidade de o Veículo n ser da Tipologia CAV” 

0% 2401 2,97 0,001 2400 0,02% 0%

10% 2514 4,56 0,002 2507 0,26% 5%

20% 2646 8,76 0,003 2639 0,25% 10%

30% 2808 9,53 0,003 2804 0,15% 17%

40% 3020 18,41 0,006 3010 0,33% 26%

50% 3284 15,27 0,005 3273 0,34% 37%

60% 3650 17,31 0,005 3614 0,98% 52%

70% 4115 49,16 0,012 4072 1,05% 71%

80% 4761 47,84 0,010 4712 1,04% 98%

90% 5706 70,16 0,012 5660 0,81% 138%

100% 7200 0,00 0,000 7200 0,00% 200%

Coeficiente de 

Variação

Cap. 

Teórica

Modelo vs 

Teoria
Evolução% CAV

Resultados 

Modelo

Desvio 

Padrão
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𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛+1) = “Probabilidade de o Veículo n+1 ser da Tipologia CAV” 

 

E que, 

 

 𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛) e 𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛+1) são acontecimentos independentes entre si, 

 

 é possível concluir: 

 

𝑃(𝐴) = (𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛+1|𝐶𝐴𝑉𝑛) =
𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛+1∩𝐶𝐴𝑉𝑛)

𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛)
=

𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛+1)∗𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛)

𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛)
= 𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛+1)                  (4) 

 

𝑃(𝐴) =  𝑃(𝐶𝐴𝑉𝑛+1) =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐶𝐴𝑉

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
= %𝑉𝐶𝐴𝑉                           (5) 

 

Finalmente, podemos definir a Capacidade nestas condições de fluxo como: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
3600

(% 𝑉𝑅𝑒𝑔 ∗ ℎ𝑅𝑒𝑔 )+(% 𝑉𝐶𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐶𝐴𝑉 ∗ %𝑉𝐶𝐴𝑉)+(% 𝑉𝐶𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐴𝑉 ∗(1−% 𝑉𝐶𝐴𝑉)
  ( 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜⁄
 )  (6) 

 

Pela comparação, entre os valores obtidos pelo Modelo e os resultantes da aplicação da 

expressão teórica, conclui-se que são bastante aproximados, sendo que a variação máxima, é 1%, 

obtida para 70% de Veículos CAV no fluxo de tráfego. Para 100% de veículos CAV, o resultado é 

exatamente o mesmo, uma vez que para esses casos, não existindo veículos regulares no fluxo, o 

modelo é determinístico. 

As respostas dos inquéritos, indicam para uma expectativa de que os veículos CAV, mesmo com 

o recurso à partilha de informação, só teriam a aptidão de reduzir os seus valores de espaçamento 

para 0,9 segundos. Se aplicarmos este valor para, quando o veículo se encontre num pelotão de 

veículos conectados, e 1,4 em caso contrário, os resultados mostram evoluções mais modestas do 

que as acima referidas, mas, no entanto, ainda consideráveis. Quando se atinge o patamar de 50% 

de penetração destas viaturas, a capacidade aumenta para valores de 2720 veículos/via/hora, o que 

representa melhorias de 13% relativamente ao valor de base. Para fluxos apenas constituídos por 

veículos CAV, a capacidade poderá subir para 4000 veículos, correspondendo a melhorias de 67%. 
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3.2.2.3 Impactos de Fluxos Mistos 

 

Pela análise dos resultados (Figura 29), é possível observar, que a evolução quadrática identificada 

anteriormente, quando o número de veículos CAV aumentava à medida que se reduzia a presença de 

veículos regulares, também se verifica se o fluxo for apenas constituído por veículos tecnológicos (ver 

diagonal secundária do Quadro 4). 

 

 

Figura 29 - Valores da Capacidade para diversas composições de Fluxos de Tráfego Misto 

 

 

Quadro 4 – Resultados do Modelo para Fluxos de Veículos Regulares, Autónomos e Autónomos Conectados 

 

 

 

 

Se fixar-se o número de veículos do tipo CAV presentes no fluxo, é possível identificar de maneira 

homóloga a tendência identificada anteriormente, de que a variação de veículos AV produz efeitos 

quadráticos bastante suaves, próximos do perfil linear, na capacidade da estrada (ver colunas da 

Quadro 4). 

0 20 40 60 80 100

0 2400 2646 3020 3650 4761 7200

20 2614 2903 3375 4123 5602 -

40 2873 3212 3758 4774 - -

60 3157 3588 4319 - - -

80 3529 4076 - - - -

100 4000 - - - - -

Manuais (1,5 ± 0,2s)
% Conectados (0,5 ou 0,9s)

% 

Autónomos 

(0,9s)
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De maneira semelhante foi obtida a equação de calcula a capacidade para este tipo de 

composição contendo as três tipologias.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
3600

(% 𝑉𝑅𝑒𝑔 ∗ ℎ𝑅𝑒𝑔 )+( %𝑉𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐴𝑉 )+ (% 𝑉𝐶𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐶𝐴𝑉 ∗ % 𝑉𝐶𝐴𝑉 )+(% 𝑉𝐶𝐴𝑉 ∗ ℎ𝐴𝑉 ∗ (1− % 𝑉𝐶𝐴𝑉 ))
     

 ( 
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜⁄
 )                                                          (7) 

 

  

Quadro 5 -Comparação dos Resultados do Modelo com a Capacidade Teórica 

 

 

 

Pela observação da Quadro 5, é possível verificar novamente uma grande proximidade entre os 

resultados do Modelo e os obtidos pela aplicação da equação. As diferenças relativas dos dois métodos 

atingem o seu máximo de 1%, para o fluxo composto por 20% de veículos regulares e 80% veículos 

conectados, à semelhança do que se verificou na secção anterior. Estes valores apresentam uma 

tendência para serem superiores para percentagens altas de veículos CAV. 

A maior variabilidade da dimensão dos pelotões que é se verifica nesta situação pode ser um fator 

que poderá ter influência neste fenómeno. Não obstante, estas diferenças são de ordem de grandeza 

bastante pequena, o que não parece pôr em causa a qualidade dos resultados.  

0 20 40 60 80 100

0 0,00% 0,25% 0,33% 0,98% 1,04% 0,00%

20 0,20% 0,31% 0,88% 0,33% 0,21% -

40 0,55% 0,29% -0,20% 0,25% - -

60 -0,03% 0,07% 0,30% - - -

80 -0,01% 0,09% - - - -

100 0,00% - - - - -

Manuais (1,5 ± 0,2s)
% Conectados (0,5 ou 0,9s)

% 

Autónomos 

(0,9s)

Desvio dos Resultados do Modelo em relação aos valores Teóricos
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3.3 Propostas de Gestão de Vias 
 

3.3.1 Metodologia 
 

As Infraestruturas rodoviárias são fundamentais no garante da mobilidade e circulação de pessoas 

e bens, pelo que o nível de serviço que é proporcionado aos seus utilizadores é uma das questões 

operacionais mais importantes na gestão deste tipo de infraestruturas. O elevado investimento 

necessário para trabalhos de ampliação ou construção de novas vias de comunicação, aliados a 

problemas de escassez de espaço e à promoção da sustentabilidade, encaminham a sociedade civil e 

os seus governantes para a promoção da otimização dos seus recursos. 

Desta forma, determinou-se que seria útil, para além de determinar a capacidade das estruturas 

rodoviárias sobre condições de circulação mista, fornecer uma ferramenta às entidades encarregues 

da gestão de autoestradas, que lhes permitisse face aos volumes de procura, e aos seus constituintes, 

propor medidas de gestão de vias, que permitam obter um melhor rendimento dos seus ativos físicos.   

 

 

Figura 30 - Exemplo de aplicação de medidas de segregação de tráfego com recurso a vias dedicadas 

 

Os veículos conectados só conseguem tirar partido da totalidade das suas capacidades se 

estiverem incluídos num pelotão de veículos de veículos similares, e como foi demonstrado na secção 

anterior, são os que conseguem providenciar os melhores resultados no aumento de capacidade. Como 

forma de segregar os veículos com filosofias operacionais diferentes, de tornar os elementos de cada 

via de rodagem mais homogéneos entre si, reduzindo conflitos que advenham das diferenças entre as 

tipologias, e de rentabilizar ao máximo a presença de veículos com capacidades de comunicação no 

fluxo de tráfego, contribuindo para o aumento da capacidade global da infraestrutura, foram estudados 

quais seriam os impactos da aplicação de políticas que preveem a introdução de vias dedicadas a esta 

tipologia, e comparadas com a situação de fluxo de misto (Figura 30). De modo a estarem 
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representadas o maior número de autoestradas possível estendeu-se a análise a vias rodoviárias com 

2, 3 e 4 vias de circulação em cada sentido.  

Para esta análise foram utilizados os valores de capacidade máxima obtidos na secção anterior, 

para condições de circulação mista e homogénea. As políticas testadas foram: 

 

• Política A – Não existe nenhuma via dedicada, sendo que o fluxo de tráfego acontece sobre 

condições mistas em toda a faixa de rodagem, sendo aplicável independentemente do  

 

• Política B – Existe uma via exclusiva e obrigatória para a circulação de veículos CAV, sendo 

aplicável a faixas de rodagem com 2 ou mais vias; 

 

 

• Política C – Existem duas vias exclusivas e obrigatórias para a circulação de veículos CAV, 

sendo aplicável a faixas de rodagem com 3 ou mais vias; 

 

• Política D – Existem três vias exclusivas e obrigatórias para a circulação de veículos CAV, 

sendo apenas aplicável para vias com 4 vias; 

Como forma de comparar o desempenho das diferentes opções, foram selecionados 2 indicadores, 

que pretendem aferir se a capacidade de escoar todos os veículos que a pretendem utilizar, e qual a 

qualidade do serviço prestado aos seus utilizadores 

 

• Índice de Serviço – este rácio pretende avaliar se a política em questão permite ou não, garantir 

a satisfação da totalidade de veículos que constituem a procura a cada momento. É definida 

pelo quociente entre o volume de veículos servidos e a procura total.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎
 

 

• Índice de Utilização Global– com a utilização deste indicador pretende-se aferir de maneira 

indireta, o nível de serviço global com que a infraestrutura está a ser operada. É definido como 

a média das taxas de utilização das vias de rodagem. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
1

𝑛
 ( ∑  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑛

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑛

𝑛

𝑖=1

  ) 
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Será definida como melhor política de gestão aquela que garantindo o escoamento de todos os 

veículos, (IS = 100%), apresente o melhor nível de serviço (menor IU). Em caso de empate, será 

escolhida a política que tenho o maior número de vias dedicas, com exceção de fluxos de tráfego 

exclusivamente compostos por veículos CAV, onde não existe a necessidade dessa segregação, sendo 

para esses casos escolhida a política onde não existe essa separação (Política A). 

 

3.3.2 Faixas de rodagem com 2 Vias  
 

Após a análise dos resultados o autoestradas com estas características, é possível verificar que 

para baixos valores de fluxo, entre 3000 e 5000 veículos por hora, e para níveis de disseminação 

tecnológica pequenos, a Política A, é aquela que produz melhores resultados. Isto deve-se ao número 

de veículos conectados ser ainda baixo para justificar uma via dedicada. Para estas composições, a 

segregação resulta numa saturação da via de circulação para veículos regulares que apresenta uma 

capacidade três vezes inferior à dedicada a veículos conectados (Quadro 6).  

Para combinações de fluxos baixos e médios, até 8000 veículos por hora, e elevado nível de 

penetração da tecnologia, entre 60% e 90%, a separação é a medida recomendada. A capacidade 

superior das vias exclusivas a veículos conectados, permite albergar o maior número destas viaturas 

presentes no tráfego e a via onde circulam os veículos regulares, apesar da sua capacidade inferior 

consegue fazer face a um menor número destes carros manualmente conduzidos, sem que a sua 

capacidade seja excedida.  

 

Quadro 6 - Políticas de Gestão para Faixas com 2 Vias 

 

 

Valores muito elevados de fluxo de tráfego, entre 10000 e 12000 veículos, apenas conseguem 

circular se forem constituídos por percentagens muito elevadas de veículos conectados, superiores a 

90%, e se a Política A estiver aplicada. Isto deve-se ao facto de a circulação mista, com estes rácios 

de constituição do fluxo, resultar em valores bastante elevados de capacidade, bastante próximos da 

2 Vias

% CAV 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

0 A A - - - - - - - -

10 A A A - - - - - - -

20 B A A - - - - - - -

30 B A A - - - - - - -

40 B B A A - - - - - -

50 B B A A - - - - - -

60 B B B B A - - - - -

70 B B B B B B - - - -

80 B B B B B B B - - -

90 B B B B B B A A A -

100 A A A A A A A A A A

Volumes de Procura de Veículos Horária
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capacidade de vias dedicadas, maior que 5700 veículos por hora, permitindo alojar todos os veículos, 

sem sobrecarregar nenhuma delas. 

Quando é verificada a disseminação total, a solução A é aplicada, uma vez que nestas situações 

uma vez que os veículos CAV representam a totalidade do fluxo, não fazendo sentido aplicar-se a 

segregação. Esta medida aplica-se de maneira homóloga às estradas com 3 e 4 vias. 

 

3.3.3 Faixas de rodagem com 3 Vias 
 

Para infraestruturas rodoviárias com esta geometria, é possível verificar que para fluxos baixos 

conjugados com níveis de penetração também muito baixos, 6000 a 7000 veículos por hora constituídos 

por até 20% de veículos CAV, a circulação mista parece ser a melhor solução para lidar com a corrente 

de tráfego (Quadro 7). O baixo número de veículos com capacidade tecnológica não é suficiente para 

justificar a dedicação de via exclusiva. A transição para a segregação acontece para percentagens de 

veículos CAV da ordem de 30%, sendo que a introdução de uma via dedicada é a política que produz 

melhores resultados até 60% de nível de penetração. A partir desse patamar, devido ao elevado 

número de veículos tecnológicos presentes no fluxo, é aconselhado a adição de mais uma via para a 

circulação destes veículos.  

 

Quadro 7 - Políticas de Gestão para Faixas de 3 Vias 

 

 

Para uma procura intermédia, com valores horários de veículos entre 9000 e 12000 veículos, só é 

possível garantir albergar todos os veículos, se o nível de disseminação da tecnologia for da ordem de 

50%. Apesar de serem volumes bastante consideráveis para 3 vias de circulação, a maior capacidade 

de uma via dedicada, ou os ganhos apreciáveis proporcionados pelos veículos conectados mesmo em 

situação de tráfego misto, permitem a aplicação das soluções A e B para estas combinações. Quando 

a penetração da tecnologia atinge os 80%, a opção de serem dedicadas 2 vias para a circulação 

conectada é aquela que permite os melhores resultados. Os veículos regulares representam nestas 

3 Vias

% CAV 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

0 A A - - - - - - - -

10 A A - - - - - - - -

20 B A - - - - - - - -

30 B A A - - - - - - -

40 B B B A - - - - - -

50 B B B B - - - - - -

60 C B B B B B B - - -

70 C C C B B A A - - -

80 C C C C C C C A A -

90 C C C C C C C C C C

100 A A A A A A A A A A

Volumes de Procura de Veículos Horária
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situações valores muito baixos, pelo que que conseguem ser alocados a uma só via, sem que seja 

excedida a capacidade da mesma. 

Quando a procura atinge valores muito elevados, entre 13000 e 15000 veículos, a circulação só é 

possível quando os veículos regulares apenas representam um quinto da procura, sendo que para 

valores de 90% de penetração da tecnologia, é recomendável a dedicação de 2 vias exclusivas.  

3.3.4 Faixas de rodagem com 4 Vias 
 

À semelhança do que sucede nas geometrias acima mencionadas, a política A apresenta-se como 

uma boa solução de gestão de fluxos compostos na sua grande maioria por veículos regulares, com 

volumes de tráfego horário até 10000 veículos (Quadro 8). 

Para valores até 12000 veículos totais em circulação, é possível satisfazer totalmente a procura, 

se os veículos tecnológicos representarem entre um terço a metade do fluxo, sendo neste caso aplicado 

a solução B, com a dedicação de uma via exclusiva. Quando a disseminação da conectividade 

encontra-se entre 60% e 70%, sugere-se a aplicação da Política C, recorrendo a 2 vias dedicadas aos 

veículos tecnológicos. O recurso a 3 vias dedicadas só é aplicado se as viaturas CAV representarem a 

larga maioria do fluxo de veículos, com valores de disseminação tecnologia entre os 80% e 90%. 

 

Quadro 8 - Políticas de Gestão para Faixas com 4 Vias 

 

 

À medida que a procura aumenta, para valores entre 12000 e 15000 veículos, a circulação é 

possível se a disseminação tecnológica for da ordem dos 50%. O impacto produzido pelos veículos 

tecnológicos é tal que, a solução de circulação de tráfego misto pode ser aplicada para algumas 

composições de fluxo com 60% de veículos CAV. A partir do momento que estes representem mais de 

70% do total de viaturas em circulação aconselha-se o recurso a 2 vias exclusivas, sendo que a opção 

de se dedicarem 3 vias a este tipo de veículos é aplicável quando esse valor se encontra entre 80% e 

90%. 

Quando o tráfego horário atinge valores muito elevados, só é possível garantir o serviço a todos os 

utentes se 80% deles recorrerem a veículos conectados, sendo nestes casos aplicada a política C. 

4 Vias

% CAV 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000

0 A - - - - - - - - -

10 A A - - - - - - - -

20 B A - - - - - - - -

30 B B A - - - - - - -

40 B B B B - - - - - -

50 C B B B B B - - - -

60 C C C C A A - - - -

70 C C C C C C C C - -

80 D D D D C C C C C C

90 D D D D D D D D D D

100 A A A A A A A A A A

Volumes de Procura de Veículos Horária
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Quando apenas restarem 10% de veículos regulares, estes conseguem ser alojados em apenas uma 

via, sendo recomendada a Política D. 

3.4 Discussão 
 

Os resultados obtidos através do questionário, mostram que o início da comercialização de 

veículos autónomos de nível 4 e 5 deverá verificar-se num horizonte temporal próximo, sendo que as 

previsões das empresas envolvidas neste desenvolvimento apontam para a primeira metade da 

próxima década. Os indivíduos que participaram no questionário desenvolvido, apresentam uma 

opinião similar, embora ligeiramente mais conservadora, apontando 2026 como a data provável para 

que estes veículos comecem a estar disponíveis. Nos primeiros anos, espera-se uma disseminação 

lenta, que segundo a opinião dos inquiridos dependerá do investimento financeiro feito pelas 

empresas ligadas ao sector, e das alterações da estrutura legal que regula esta atividade. 

De acordo com o quadro de avaliação feita, a transição para a afirmação deste produto poderá 

acontecer 10 anos depois, entre 2030 e 2035, sendo que esta fase poderá durar aproximadamente 5 

anos. Durante este período espera-se um elevado número de vendas, passando de valores da ordem 

de 15% de veículos autónomos em circulação para aproximadamente 50%. O preço adicional que estes 

sistemas acarretam e a aceitação pública serão os fatores que deverão apresentar maior influência 

durante esta etapa.  

Prevê-se que este produto possa atingir a sua maturidade antes de 2040, e que no espaço de 10 

anos possa verificar-se a saturação do mercado. As opiniões recolhidas apontam para que a 

percentagem de veículos autónomos em circulação esteja entre 50% a 60%. Neste intervalo, é 

esperado que as políticas de gestão da infraestrutura rodoviária e potencial mudança de paradigma 

para veículos partilhados possam ser os fatores mais influenciadores deste processo.  

Os participantes do questionário mostraram uma opinião positiva em relação a veículos equipados 

com sistemas de comunicação. A respostas demonstram que os inquiridos pensam que estas viaturas 

possam estar disponíveis pouco tempo depois das tecnologias de condução autónoma, sendo 

apontado 2028 para o início da sua comercialização. Em relação à sua evolução no mercado espera-

se que possam representar em 2040 metade dos veículos autónomos em circulação, e que atinjam o 

valor de 80% no ano de 2060.  

No que toca à redução de distância entre veículos no fluxo de tráfego, os inquiridos acreditam que 

veículos autónomos que não recorrem à partilha de informação entre si, não consigam reduções 

significativas, quando comparados com condutores regulares. As respostas apontam para um 

espaçamento temporal médio de 1,4 segundos para este tipo de viaturas. Para veículos autónomos 

equipados com sistemas de comunicação, os participantes do questionário acreditam que estes serão 

capazes de circular mantendo uma distância de 0,9 segundos entre si.   

Dentro do universo das repostas obtidas, foi possível identificar que homens e indivíduos com 

experiência na área dos transportes são os indivíduos com posições mais otimistas e que por oposição, 
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mulheres e pessoas que não estão inseridos neste sector são aqueles que apresentam uma tendência 

a demonstrarem posições mais conservadoras em relação à disseminação destes veículos 

tecnológicos, e as suas respetivas capacidades técnicas.  

O cenário obtido é possível, mas estará sempre dependente do comportamento dos fatores de 

incerteza. Além disso, esse desenvolvimento pode ser verificado em horizontes temporais distintos, 

para diferentes ambientes de circulação. É provável que estas tecnologias estejam disponíveis 

primeiramente em ambiente de autoestrada, onde as interações são menos complexas, facilitando o 

funcionamento dos sistemas de condução autónoma. A existência de vias dedicadas pode ser 

impulsionadora deste fenómeno. Por oposição o ambiente urbano poderá receber estas inovações um 

pouco mais tarde, fruto da maior exigência que a circulação urbana exige dos sistemas de condução. 

A crescente procura por serviços de mobilidade “on demand”, e a tentativa de reduzir custos de posse 

associados aos veículos pode impulsionar a mudança de paradigma para a partilha de viaturas. No 

entanto, esta alteração pode ser influenciada por preocupações com segurança e privacidade, mas 

também pela qualidade dos serviços de transporte público disponíveis em cada um dos centros 

urbanos. 

Relativamente à capacidade das vias, os resultados obtidos pela ferramenta de simulação 

desenvolvida e nas condições definidas indicam que a introdução de veículos autónomos no fluxo de 

tráfego pode provocar melhorias significativas. De acordo com os pressupostos assumidos, viaturas 

autónomas sem sistemas de comunicação podem aumentar os valores de fluxo máximo em 26% e 

67%, quando representarem 50% e 100% do total de veículos em circulação. Os veículos autónomos 

com sistemas de comunicação podem implicar melhorias superiores, que podem atingir 37% para uma 

disseminação de 50%, e de 200%, quando estes representam a totalidade das viaturas constituintes 

do tráfego.  

Como forma de proporcionar uma ferramenta auxiliar para a gestão de infraestrutura, que permita 

otimizar as capacidades operacionais da mesma, enquanto se pretende aumentar a segurança dos 

utilizadores, foram desenvolvidas propostas de aplicação de vias dedicas a veículos autónomos. Da 

aplicação dessa metodologia é possível concluir que a introdução desta segregação só deve ser 

utilizada para níveis de penetração da ordem de 20%. Para faixas de rodagem com 3 ou 4 vias, é 

recomendado a adoção de 2 vias dedicadas quando os veículos autónomos representem valores da 

ordem dos 60% do total do tráfego. Para o caso de faixas com 4 vias, só se prescreve o recurso a 3 

vias dedicadas para valores de disseminação da tecnologia muito elevados, da ordem de 80% a 90%. 
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4 Conclusões 
 

O desenvolvimento deste projeto mostrou-se útil para aprofundar os conhecimentos no tema dos 

veículos autónomos, nas suas diferentes vertentes, desde o levantamento dos principais avanços que 

têm sido obtidos pelos fabricantes tradicionais como pelas empresas de tecnologia no ramo da 

automação de sistemas de condução, até às condicionantes legais envolvidas neste processo, 

passando por um estudo dos principais impactos económicos, sociais e operacionais que estas 

inovações podem provocar na realidade que hoje se conhece. 

Os objetivos propostos para este trabalho foram satisfeitos, já que visava-se providenciar uma 

análise integrada de diversas vertentes do tema, procurando acrescentar uma pequena contribuição 

naquilo que poderá ser a evolução dos veículos autónomos no mercado, bem como os fatores que 

podem estar associados a esse processo, os impactos previstos na capacidade de estradas que podem 

derivar dessa disseminação, e de uma linha de pensamento sobre como entidades gestoras de 

infraestruturas poderão atuar, visando a otimização dos seus recursos físicos. 

O inquérito mostrou que a opinião das pessoas é positiva em relação à dissipação de veículos 

autónomos, sendo que esperam que o início da sua comercialização comece num futuro próximo e 

evolua rapidamente. As suas expectativas são também otimistas em relação aos veículos autónomos 

conectados sendo esperadas elevadas percentagens destes veículos em horizontes a 20 e 40 anos. 

Relativamente às suas capacidades técnicas, a opinião da sociedade é que veículos com partilha de 

informação possam reduzir mais a distância ao veículo da frente do que aqueles que não recorrem a 

estes sistemas. 

 Existe uma grande incerteza de como será o futuro do tráfego rodoviário, e como poderá ser 

afetado pela introdução dos veículos autónomos, uma vez que as suas datas de lançamento e 

capacidades técnicas ainda não estão definidas. Para além disso, existem muitos fatores externos que 

podem desempenhar um papel importante nesse processo e com os quais também se deve contar. 

Os impactos na capacidade esperam-se positivos. No entanto, tudo está muito dependente, como 

se sublinhou, da agilidade de uso e processamento da informação pelos sistemas de condução 

autónoma.  Se os veículos autónomos não forem de capazes de reduzir o espaçamento para o veículo 

da frente, como foi assumido no modelo, não serão possíveis ganhos de capacidade. 

No que toca a políticas de gestão de vias, foi possível concluir que a aplicação de vias dedicadas 

pode provocar aumentos da capacidade da secção de estrada. Este fenómeno é verificado 

principalmente quando são verificados grandes fluxos de tráfego, conjugados com percentagens de 

veículos autónomos médias a altas. 

Relativamente a trabalhos futuros, seria interessante que os testes a que estes veículos têm sido 

sujeitos possam providenciar informações mais específicas acerca das suas reais capacidades 

técnicas, de modo a que se possam realizar estudos e simulações com um maior grau de precisão. 

Uma real perspetiva da qualidade de informação do ambiente de circulação, assim como a velocidade 
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de processamento da informação e tomada de decisões, pode fornecer à comunidade dados mais 

objetivos para serem aplicados nos seus trabalhos de investigação. O recurso a ferramentas mais 

avançadas, como softwares de simulação de tráfego rodoviário, podem ajudar nessa procura por 

conclusões mais claras e definitivas. 
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Estrutura do Questionário Aplicado (Versão destinada a Peritos) 
 

Introdução 

Tema de tese: Veículos Autónomos em ambiente de Autoestrada: Evolução da Penetração no 

Mercado, Análise de Capacidade e Proposta de Gestão de Infraestrutura 

Objetivos da tese: Analisar o impacto dos veículos autónomos na capacidade das autoestradas; 

desenhar uma ferramenta que identifica medidas de gestão de tráfego que possam maximizar os 

eventuais benefícios proporcionados pelos veículos autónomos; 

Contribuição deste inquérito: Recolher informação junto de personalidades com experiência na área 

do transporte (rodoviário) e sistemas inteligentes de transporte, de modo a criar uma estimativa da 

disseminação de veículos equipados com sistemas de condução autónoma, assim como os principais 

fatores influenciadores dessa evolução.  

Utilização dos dados obtidos no inquérito: A informação obtida por este inquérito será aplicada num 

modelo de simulação, que irá calcular a capacidade das vias, para diversas composições de tráfego 

extraídas do inquérito, em diferentes horizontes temporais considerando fatores de incerteza 

determinados pelo inquérito 

Os dados são anónimos. 

Estrutura Questionário Método de Delphi 

1ª Parte – Caracterização dos Intervenientes 

1 – Em qual dos seguintes grupos etários está incluído? 

A) 20 a 30 

B) 31 a 40 

C) 41 a 50 

D) 51 a 60 

E) Mais de 60 

2 – Indique qual o seu género 

A) Masculino  

B) Feminino 

3- Qual a sua formação académica? 

A) Bacharelato 

B) Licenciatura  

C) Mestrado 

D) Doutoramento 

4 – Qual das seguintes áreas corresponde à sua formação base? 

A) Engenharia e Tecnologias 

B) Ciências Económicas 

C) Ciências Sociais 

D) Direito e Letras 

E) Outra 
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5 – Em qual das seguintes áreas desenvolve a sua atividade profissional? 

A) – Indústria 

B) – Consultoria 

C) – Académica 

D) – Entidade Governamental  

E) -  Outro 

 

6 – Quantos anos de experiência tem no ramo dos Transportes? 

A) Menos de 10 

B) 10 a 20 anos 

C) 21 a 30 anos 

D) 31 a 40 anos 

E) Mais de 40 anos 

 

2ª Parte - Espectativas da penetração e Fatores de Incerteza 

 

Na introdução de novos produtos no mercado é frequente a verificação de 3 fases distintas.  

Uma primeira etapa de iniciação, seguida de uma fase de afirmação, terminando com a maturidade. 

Nessa evolução existem também fatores de incerteza que tem interferência no desempenho do 

produto.  

Um dos objetivos deste inquérito é a construção de uma projeção de disseminação dos veículos de 

condução autónoma (Níveis 4 e 5 da Classificação SAE International), assim como a identificação de 

principais fatores que influenciam cada uma dessas etapas. 

Relativamente à evolução da disseminação de veículos de condução autónoma 

 

1) Em que ano acredita que estes veículos (Níveis 4 e 5 da Classificação SAE International) 

começarão a ser comercializados?  

 

2) Em que ano acredita que se verificará a transição da fase de iniciação para a fase de 

afirmação? (as vendas são baixas, há poucos consumidores, poucos produtores e passamos 

na fase de ter mais consumidores, mais concorrência etc.) 

 

3) Em que ano acredita que se verificará a transição da fase de afirmação para a fase de 

maturidade? 

 

4) Em que ano acredita que acontecerá a saturação do mercado? 

 

5) Qual a percentagem de veículos com condução autónoma que se verificará na transição da 

fase de Iniciação para a fase de Afirmação? 

 



74 
 

6) Qual a percentagem de veículos com condução autónoma que se verificará na transição da 

fase de Afirmação para a fase de Maturidade? 

 

 

Da revisão bibliográfica efetuada, existem alguns fatores de incerteza que são mencionados pelos 

diferentes autores, como potenciais influenciadores da disseminação dos veículos de condução 

autónoma no mercado. Desses fatores foram selecionados os seguintes: 

 

i) Investimento dos Fabricantes Automóveis e de Empresas Tecnológicas 

j) Preço adicional da tecnologia para o consumidor final 

k) Aceitação Pública 

l) Estrutura Legal que regula a atividade 

m) Políticas de Gestão da Infraestrutura rodoviárias 

n) Preocupações com privacidade e proteção de dados 

o) Potencial mudança de paradigma de veículo privado para partilhado 

p) Filosofia da tecnologia de condução autónoma, nomeadamente velocidade de circulação e 

espaçamento para o veículo da frente 

 

 

 

7) Para cada uma das 3 fases de desenvolvimento da disseminação de veículos tecnológicos, 

selecione os 2 fatores que na sua opinião apresentam maior influência em cada uma das 

etapas 

 

 

Fatores de incerteza / Fases Fase de 

Iniciação 

Fase de 

Afirmação 

Fase de 

Maturidade 

Investimento dos Fabricantes 

Automóveis e de Empresas 

Tecnológicas 

   

Preço adicional da tecnologia 

para o consumidor final 

   

Aceitação Pública    

Estrutura Legal que regula a 

atividade 

   

Políticas de Gestão da 

Infraestrutura rodoviárias 

   

Preocupações com privacidade e 

proteção de dados 

   

Potencial mudança de paradigma 

de veículo privado para 

partilhado 

   

Filosofia da tecnologia de 

condução autónoma, 

nomeadamente velocidade de 

circulação e espaçamento para o 

veículo da frente 
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3ª Parte - Veículos Autónomos com comunicação Veiculo-Veículo 

 

 

Na literatura, é comum encontrar-se uma distinção, dentro dos veículos equipados com sistemas de 

condução autónoma (níveis 4 e 5), entre veículos que dispõem de comunicação Vehicle-to-Vehicle, 

nomeadamente através de sistemas DSRC (Dedicated Short Range Communication), e veículos sem 

essas capacidades. 

1) Quando acredita que veículos equipados com tecnologia V2V estarão disponíveis no 

mercado? 

2) Qual será a percentagem de veículos autónomos equipados com tecnologia V2V em 2040? 

3) Qual será a percentagem de veículos autónomos equipados com tecnologia V2V em 2060? 

 

 

4ª Parte – Headway e Capacidade 

 

 

 

Considerando que na situação actual, o headway médio, ou espaçamento temporal entre dois 

veículos consecutivos, numa situação de fluxo máximo de veículos em circulação em ambiente de 

autoestrada é em média 1,5 segundos. Indique: 

1) Qual o headway que acha que será mantido por veículos equipados com sistemas de 

condução autónoma, sem comunicação V2V? 

 

2) Qual o headway que acha que será mantido por veículos equipados com sistemas de 

condução autónoma, com comunicação V2V? 

 


