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Sumário 

Os modelos de tráfego baseados no Diagrama Macroscópico Fundamental permitem modelar dinâmicas de tráfego em 
grandes áreas metropolitanas com um baixo custo computacional, sendo aplicados em problemas de controlo de 
perímetro, taxação do congestionamento, entre outros exemplos. Neste artigo discutiremos a teoria e implementação 
prática dos modelos agregados de tráfego baseados no Diagrama Macroscópico Fundamental e afetação dinâmica de 
utilizadores por caminhos alternativos. Iremos também discutir a análise de um exemplo prático de dinâmicas de 
tráfego agregadas modeladas para a cidade de Innsbruck, Áustria, nomeadamente no que concerne à calibração dos 
comprimentos de percurso.  

 

Palavras-chave: Modelos agregados de tráfego, teoria de tráfego, Diagrama Macroscópico Fundamental, afetação 
dinâmica de utilizadores, equilíbrios dinâmicos em redes de transporte. 

 

1   INTRODUÇÃO 
O congestionamento de sistemas de transporte é um problema observado em inúmeras metrópoles nos diversos 
continentes. A simulação de dinâmicas de tráfego permite investigar a resposta da rede de transportes a diferentes 
padrões de congestionamento e cenários de procura, e, por conseguinte, desenhar estratégias que permitam aumentar 
a sua performance. Contudo, os modelos de tráfego existentes [1] requerem elevados tempos computacionais e uma 
tarefa árdua de preparação dos cenários de simulação, especialmente para grandes áreas metropolitanas como as de 
Lisboa ou Porto, em Portugal. Os modelos agregados de tráfego baseados no Diagrama Macroscópico Fundamental 
(DMF) [2-5] apresentam-se como uma boa alternativa que permite modelar dinâmicas de tráfego em grandes áreas 
metropolitanas [5] e com um baixo custo computacional. A aplicação destes modelos requere a partição da rede urbana 
em regiões [6], onde as condições de tráfego sejam aproximadamente homogéneas, isto é, onde todos os veículos 
circulam aproximadamente à mesma velocidade espacial média. A Figura 1 sumaria as diferentes etapas do processo 
de partição de uma rede urbana. A malha urbana, composta por um conjunto de segmentos de comprimento fixo, é 
dividida regiões (ou grupos de segmentos) onde todos os veículos circulem à mesma velocidade média. As condições 
de tráfego dentro de cada região são reguladas por um DMF, que é uma característica de cada uma das regiões. O DMF 
relaciona o fluxo médio de circulação com a acumulação de veículos presentes na região durante um dado intervalo de 
tempo. O mesmo DMF pode também ser descrito pelas relações entre a produção de viagens ou a velocidade espacial 
média e a acumulação de veículos dentro da região [ver e.g. 4]. As dinâmicas de tráfego entre regiões adjacentes são 
representadas por trocas de fluxos. Estes modelos agregados de tráfego baseados no DMF têm sido aplicados com 
sucesso em diferentes contextos [7], nomeadamente no estudo e desenvolvimento de estratégias de controlo e regulação 
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de tráfego [8,9], taxação do congestionamento [10], políticas ambientais [11] e na regulação de novos modos de 
transporte [12]. 

 

 
Figura 1 – Partição de uma malha urbana num conjunto de regiões que permite definir a rede regional. Fonte: 
[13]. 

 

Neste trabalho iremos rever e discutir a aplicação dos modelos de tráfego baseados no DMF para a simulação de 
dinâmicas agregadas, passando pelas diferentes etapas: (i) partição da rede; (ii) identificação e caracterização de 
caminhos regionais; (iii) afetação dinâmica de condutores na rede; (iv) calibração dos modelos de tráfego baseados no 
DMF; e (v) análise das dinâmicas agregadas de tráfego. Iremos discutir a aplicação na cidade de Innsbruck, Áustria, 
destes modelos agregados de tráfego baseados no DMF e a afetação dinâmica de utilizadores em redes regionais, e 
analisar as diferentes dinâmicas agregadas de tráfego. Por fim, iremos discutir algumas perspetivas de investigação 
futuras e potenciais aplicações da modelação de dinâmicas agregadas de tráfego. 

Este artigo divide-se em três secções. A secção “Metodologia” apresenta a descrição matemática dos modelos 
agregados de tráfego baseados no DMF e da afetação dinâmica de utilizadores em redes regionais. A secção 
“Resultados” apresenta um exemplo de aplicação destes modelos na cidade de Innsbruck, Áustria, e discute as 
diferentes dinâmicas agregadas de tráfego modeladas. A secção “Conclusões” sumaria os principais resultados deste 
artigo e descreve diversas potenciais linhas de investigação futura. 

 

2   METODOLOGIA 
Nesta secção descrevemos de forma sucinta: (i) a formulação matemática dos modelos agregados de tráfego; (ii) a 
afetação dinâmica de utilizadores em redes regionais; e (iii) o cálculo do princípio do equilíbrio utilizador em redes 
regionais. 

 

2.1   Modelos agregados de tráfego baseados no DMF 
As dinâmicas de tráfego em cada região são descritas através de uma variável de estado chamada de acumulação, 
𝑛!(𝑡), que representa o número de veículos que circulam dentro da região durante um determinado curto intervalo de 
tempo. Para simplicidade referimo-nos a uma região genérica r da rede regional. A Figura 2 ilustra a dinâmica agregada 
de tráfego dentro de uma região, que é regulada por um DMF intrínseco da própria região. A evolução temporal das 
dinâmicas de tráfego depende da evolução da acumulação de veículos dentro da região, que por sua vez depende do 
balanço entre o fluxo de entrada (𝑄"#,!(𝑡)) e de saída (𝑄%&',!(𝑡)). Esta dinâmica é descrita através da seguinte equação 
diferencial: 
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(#!
('
= 𝑄"#,!(𝑡) − 𝑄%&',!(𝑡), 𝑡 > 0                                                           (1) 

 

onde 𝑄"#,!(𝑡) e 𝑄%&',!(𝑡) são expressos em unidades de veículos por segundo [veí./s]. 

 

 
Figura 2 – Dinâmicas agregadas de tráfego dentro de uma região. Na figura encontram-se representadas as 
viagens de diversos veículos dentro desta região. 

 

Para melhor compreendermos as dinâmicas agregadas de tráfego dentro de uma região, recorremos a uma analogia 
simples. Consideremos que esta região, ou também muitas vezes denominada na literatura de reservatório, representa 
uma banheira que podemos encher com água. Sabemos que cada banheira tem uma certa capacidade de vazão para 
escoar a água. Se abrirmos a torneira de tal forma que o fluxo de entrada seja inferior a essa capacidade de vazão, 
estamos perante uma situação fluida em que podemos escoar toda a água. Esta situação é equivalente a condições 
fluidas de tráfego na região, onde o fluxo de entrada de veículos é inferior à capacidade de escoamento (ou vazão) da 
região. À medida que abrimos mais a torneira, aumentamos o fluxo de entrada de água. A certo ponto, o fluxo de 
entrada ir-se-á aproximar da capacidade, entrando o sistema num regime crítico onde se começa a acumular alguma 
água no fundo da banheira. Ou, por outras palavras, de forma equivalente veículos dentro da região. No momento em 
que o fluxo de água a entrar na banheira é superior à capacidade de vazão, deixa de ser possível escoar todo o fluxo de 
água que nela entra, começando a encher à medida que o tempo passa. Este cenário é semelhante à propagação do 
congestionamento dentro da região. Quando o fluxo de entrada de veículos é superior à capacidade de vazão da região, 
surge o aumento da acumulação de veículos e por conseguinte o aparecimento do congestionamento. Devido a esta 
analogia, os modelos agregados de tráfego baseados no DMF são também chamados dos “modelos banheira” (bathtub 
models) na literatura. 

Na literatura é possível distinguir duas formulações diferentes de modelos agregados de tráfego baseados no DMF, 
dependendo das assunções feitas sobre: (i) o fluxo de saída, 𝑄%&',!(𝑡) [4]; (ii) a calibração da distância total a percorrer 
por cada veículo dentro da região [14].  

No modelo baseado na acumulação de veículos, ou em inglês accumulation-based model, assume-se que o fluxo de 
saída 𝑄%&',!(𝑡) é proporcional a uma distância média de viagem, 𝐿,!, a percorrer por todos os veículos dentro de uma 
dada região genérica r: 

 

𝑄%&',!(𝑡) ≈
)!*#!(')-

./!
                                                                          (2) 

 

onde 𝑃!/𝑛!(𝑡)0 representa a produção de veículos dentro da região r [4]. A produção de veículos 𝑃! representa o fluxo 
médio de veículos que circula dentro da região r multiplicado pela distância total que é possível percorrer viajando 
apenas uma vez através de todos os segmentos que constituem essa mesma região (isto é, a soma de todas as distâncias 
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de todos os segmentos que constituem a região r). A produção de veículos 𝑃! exprime-se em unidades do sistema 
internacional em [veí.m/s]. A relação entre a produção de viagens 𝑃! e a acumulação de veículos 𝑛!(𝑡) na região 
genérica r representa uma das formulações do DMF [2-4]. Esta ferramenta permito-nos determinar o valor da produção 
para uma dada acumulação de veículos observada na região durante um dado curto intervalo de tempo. 

No modelo baseado sobre as viagens individuais, ou em inglês trip-based model, assume-se que cada veículo 𝑣 possui 
uma distância de viagem distinta dentro da região r. Esta calibração de distâncias de percurso 𝐿!,0 para cada veículo 
individual dentro de cada região influencia de forma significativa as dinâmicas de tráfego modeladas dentro de cada 
região [14].  

Partindo da assunção base do DMF sobre a homogeneidade das condições de tráfego na região r, isto é onde todos os 
veículos circulam à mesma velocidade espacial média 𝑣!, podemos escrever a seguinte relação: 

 

𝐿!,1 = ∫ 𝑣!/𝑛!(𝑠)0𝑑𝑠
'"#í%#
'&'(!#%#

                                                                     (3) 

 

onde 𝑡2#'!3(3 e 𝑡43í(3 representam os instantes temporais de entrada e saída do veículo 𝑗 da região r. Note-se que o 
tempo de trajeto dentro da região corresponde à diferença entre o instante de saída 𝑡43í(3 e o instante de entrada 
𝑡2#'!3(3, i.e. 𝑡0"3627 = 𝑡43í(3 − 𝑡2#'!3(3. O termo 𝑣!/𝑛!(	𝑠)0 representa a relação DMF entre a velocidade espacial 
média na região e a acumulação de veículos presentes na região durante um dado intervalo de tempo. Esta relação é 
também chamada de DMF em velocidade na literatura, ou em inglês speed-MFD. A velocidade espacial média 𝑣! 
calcula-se através da divisão entre a produção de viagens 𝑃! e a acumulação 𝑛!, i.e. 𝑣! = 𝑃!/𝑛!.  

Partindo da equação (3), [4] determinou a seguinte relação entre o fluxo de saída 𝑄%&',!(𝑡) e o fluxo de entrada 𝑄"#,!, 
tempo de viagem 𝑡0"3627 e a velocidade espacial média 𝑣!: 

 

𝑄%&',!(𝑡) = 𝑄"#,!/𝑡 − 𝑡0"36270
0!*#!(')-

0!8#!*'9')*#+&,-:
                                 (4) 

 

Substituindo equação (4) em (1), obtém-se uma equação diferencial com um retardamento temporal. [4] propõe um 
esquema numérico para a solução desta equação diferencial e deste modelo DMF baseado sobre as viagens individuais. 
Por esta razão remetemos o leitor para o artigo [4] para mais detalhes sobre a implementação e resolução numérica 
deste modelo. 

 

2.2.   Afetação dinâmica de tráfego 
A definição da rede regional (ver Figura 3) para a aplicação dos modelos agregados baseados no DMF acarreta novos 
desafios científicos no que concerne: (i) a identificação caminhos alternativos onde os condutores viajam e a 
caracterização das suas distâncias de percurso; e (ii) cálculo dos tempos de trajeto de cada caminho alternativo.  

A Figura 3 exemplifica uma metodologia para identificar caminhos alternativos na rede regional. O trajeto de um 
condutor na rede urbana é representado por uma sequência ordenada de troços ou segmentos de comprimento fixo, 
desde o seu ponto de origem ao de chegada. No entanto, como a Figura 3 demonstra, os trajetos destacados a verde 
atravessam a mesma sequência de regiões e que é diferente dos caminhos destacados a azul ou violeta. Isto significa 
que ambos estes trajetos destacados a verde definem o mesmo caminho regional, que é representado pela sequência 
ordenada de regiões atravessadas pelos condutores desde a sua região de origem à de destino [13]. Este caminho 
regional é diferente daquele que é definido pelos trajetos destacados a azul e a violeta. De acordo com [13], podemos 
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distinguir na Figura 3 entre caminhos regionais tais como os destacados a azul e verde, e caminhos internos tal como 
o destacado a violeta. Neste seguimento, uma das alternativas para identificar caminhos na rede regional é a partir de 
informação sobre trajetos na rede urbana [13], que agregamos em função da definição da partição da rede urbana, tal 
como anteriormente explicado. Esta informação pode ser obtida através de trajetos GPS (Global Positioning System). 
Contudo, poderá ser difícil conseguir obter esta informação, seja, por exemplo, por falta de dados ou por questões de 
privacidade. Os autores em [14] propõe uma metodologia para determinar bases de trajetos simulados, utilizando 
informação sobre a topologia da rede urbana e o cálculo de caminhos mais curtos em distância. Esta metodologia 
baseia-se num algoritmo de aprendizagem ativa assente nos Processos de Gauss. 

 

 
Figura 3 – Partição de uma malha urbana num conjunto de regiões que permite definir a rede regional. Esta 
figura demonstra também a agregação de trajetos na malha urbana a caminhos na rede regional. Fonte: [13]. 

 

Através da Figura 3, é também possível observar que ambos os trajetos destacados a verde possuem diferentes 
distâncias percorridas dentro de cada região, o que significa que um caminho regional é caracterizado por uma 
distribuição explicita de distâncias de percurso em cada região [15]. Os autores em [15] propuseram uma metodologia 
para determinar estas distribuições explícitas de distâncias de percurso, que considera diferentes níveis de informação 
relativamente à sequência de regiões atravessadas pelos trajetos tendo em consideração a partição da rede urbana. Para 
cada região, estes níveis de informação variam desde considerar todos os trajetos que atravessam uma região, i.e. uma 
distribuição de distâncias de percurso única independentemente do caminho regional, ao cálculo de distribuição de 
distâncias de percurso por região e por caminho regional, i.e. todos os caminhos regionais que atravessam uma mesma 
região possuem uma distribuição de distâncias de percurso distinta. Neste artigo consideramos o cálculo das 
distribuições de distâncias de percurso por caminho regional e por região, que denotamos por 𝐿!;. 

As distribuições de distâncias de percurso características de cada caminho regional induzem um novo desafio na 
caracterização dos tempos de viagem dos condutores na rede regional [16]. O tempo de viagem 𝑇𝑇;<= do caminho 
regional p que conecta o par de regiões de Origem (O) e de Destino (D) é: 

 

𝑇𝑇;<= = ∑ : .!-
0!(#!)

; 𝛿!;, ∀𝑝 ∈ Ω<= ∧!∈? (𝑂, 𝐷)𝜖𝑊                                               (5) 

 

onde X representa o conjunto de todas as regiões que definem a rede regional; 𝛿!; é uma variável binária que toma o 
valor de 1 se o caminho regional p atravessar a região r, ou 0 caso contrário; Ω<= é o conjunto de caminhos regionais 
alternativos que conectam o par de regiões de origem e destino; e 𝑊 representa o conjunto de todos os pares origem-
destino considerados na rede regional.  
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2.3   Equilíbrio da rede regional  
Neste artigo pretendemos determinar as condições de equilíbrio dinâmico da rede baseado no Equilíbrio do Utilizador, 
ou em inglês User Equilibrium, onde cada condutor/a pretende minimizar o seu tempo de viagem. Neste contexto, 
distinguimos entre o Equilíbrio de Utilizador Determinístico e Estocástico. No caso do Equilíbrio de Utilizador 
Determinístico assume-se que os condutores têm um conhecimento perfeito sobre todos os caminhos possíveis e 
também sobre as condições de tráfego na cidade. No caso do Equilíbrio de Utilizador Estocástico, os condutores não 
percecionam esta informação de uma forma perfeita. Neste artigo apenas iremos considerar os tempos de trajeto 𝑇𝑇;<= 
como fator de decisão da parte dos condutores para determinar estes equilíbrios dinâmicos da rede.  

Para o cálculo de cada um destes equilíbrios dinâmicos da rede, necessitamos de determinar os tempos de viagem [16]. 
Contudo, tal como discutido anteriormente na equação (5), o tempo de viagem de um condutor num caminho regional 
depende do quociente entre uma distribuição explicita de distâncias de percurso 𝐿!; e da dinâmica da velocidade 
espacial média 𝑣!(𝑛!) em cada região e que é regulada por um DMF. [16] propõe determinar a aproximação de 
primeira ordem da série de Taylor da equação (5) em torno dos valores médios de ambos os termos. Isto permite-nos 
obter as seguintes aproximações para o cálculo dos tempos de trajeto para determinar as condições de Equilíbrio de 
Utilizador Determinístico e Estocástico, respetivamente: 

 

𝑈;<=,=@A = ∑ : ./!-
0/!(#!)

;𝛿!;, ∀𝑝 ∈ Ω<= ∧!∈? (𝑂, 𝐷)𝜖𝑊                                            (6) 

 

𝑈;<=,B@A = ∑ : ./!-
0/!(#!)

+ .!-
0/!(#!)

− ./!-0!(#!)

0/!.(#!)
;𝛿!;, ∀𝑝 ∈ Ω<= ∧!∈? (𝑂, 𝐷)𝜖𝑊                          (7) 

 

Note-se que neste artigo apenas consideramos que a estocacidade advém da variância da distribuição dos tempos de 
trajeto, i.e. não consideramos diferentes perceções sobre os tempos de trajetos por parte de cada condutor individual. 

Para o cálculo das condições de equilíbrio dinâmico da rede consideramos a formulação do ponto fixo introduzida por 
[17], e para o qual utilizamos o Método das Médias Sucessivas para determinar a sua solução. Este método baseia-se 
num processo iterativo com um passo de descida. Como critério de convergência, consideramos a função Gap [16], 
que relaciona os tempos de viagem em cada iteração com o tempo de trajeto mínimo que conecta o par de regiões de 
origem-destino. No Equilíbrio de Utilizador Determinístico, o 𝐺𝑎𝑝 = 0 indicando que todos os condutores escolheram 
um trajeto que minimiza o seu próprio tempo de viagem. No caso do Equilíbrio de Utilizador Estocástico, 𝐺𝑎𝑝 ≈ 0 
devido à estocaticidade que advém da variância associada à distribuição dos tempos de trajeto. No cálculo das 
condições de equilíbrio dinâmico consideramos uma aproximação quasi-dinâmica, onde dividimos o tempo total de 
simulação T em pequenos períodos de tempo 𝛿𝑡. Para cada um destes períodos, determinamos as condições de 
equilíbrio. Esta aproximação quasi-dinâmica permite-nos ter em consideração a evolução da procura e das condições 
de tráfego nas regiões em função do tempo [16]. 

 

3   RESULTADOS 
Nesta secção discutimos a implementação dos modelos agregados de tráfego baseados no DMF e o Equilíbrio de 
Utilizador Determinístico (EUD) e Equilíbrio de Utilizador Estocástico (EUE) na malha urbana que representa a cidade 
de Innsbruck na Áustria. A Figura 4 (a) representa a cidade de Innsbruck dividida em 4 regiões. Esta rede foi obtida 
através do OpenStreetMaps [14,18], sendo composta por 1992 interseções e 4448 segmentos. Esta malha urbana foi 
divida em 4 regiões [14], tendo em consideração a fronteira geográfica representada pelo rio Inn que separa as regiões 
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2 e 3 das regiões 1 e 4, e também o caminho de ferro que separa as regiões 1 e 4. A Figura 4 (b) representa as funções 
DMF calibradas para cada uma destas regiões. 

Para o cálculo das condições de equilíbrio na rede regional consideramos um tempo total de simulação T de 3 horas, 
sendo o equilíbrio calculado utilizando a aproximação quase-dinâmica a cada 𝛿𝑡 = 200 segundos. Como critério de 
convergência do Método das Médias Sucessivas consideramos um valor do 𝐺𝑎𝑝 < 0.1 ou um número máximo de 15 
iterações sucessivas. Nesta secção analisamos dois cenários diferentes de procura, que são representados nas Figuras 
4 (c) (Cenário 1) e 4 (d) (Cenário 2). Para calcular os caminhos regionais e calibrar as suas distâncias de percurso 
considerámos o conjunto de caminhos mais curtos em distância entre todos os pares de origem e destino na malha 
urbana. Os caminhos mais curtos foram calculados utilizando o algoritmo de Dijkstra. Os caminhos regionais e 
calibração das distribuições de comprimentos de percurso foram posteriormente calculados como descrito na secção 
anterior. No primeiro cenário de procura, Cenário 1, consideramos dois pares regionais de origem-destino (OD): 33; e 
42. O par OD 33 representa um caminho interno, enquanto o par OD 42 é conectado por dois caminhos regionais 
compostos pelas sequências de regiões 412 e 432. No segundo cenário, Cenário 2, consideramos cinco pares OD: 11; 
13; 32; 34; e 42. Cada um destes pares OD é conectado por 3 caminhos regionais, levando a um total de 15 caminhos 
regionais neste cenário.  

 

 

  
Figura 4 – (a) Cidade de Innsbruck, Áustria, dividida em 4 regiões.  (b) Funções do DMF relacionando a 
produção de viagens e a acumulação de veículos em cada região. (c) Calibração do cenário de procura 1. (d) 
Calibração do cenário de procura 2.  

 

A Figura 5 representa as dinâmicas agregadas da acumulação, i.e. condições de tráfego, em cada uma das quatro regiões 
em função do tempo t [hr], para o Cenário 1. Neste primeiro cenário modelamos as condições de tráfego utilizando o 
modelo baseado nas acumulações de veículos, i.e. accumulation-based model. As curvas a azul representam as 
condições de equilíbrio da rede correspondentes ao EUD, enquanto as curvas a verde dizem respeito ao EUE. 
Começamos por analisar as condições correspondentes ao EUD, onde se consideram distâncias médias de percurso 
para cada caminho em cada região no cálculo dos tempos de trajeto. Os condutores do par OD 33 viajam apenas no 
caminho interno à região 3. Por outro lado, inicialmente, os condutores do par OD 42 escolhem viajar inicialmente no 
caminho 432, o que explica os picos de acumulação registados entre as 1.5 e 2 horas de simulação. Os picos registados 
nas regiões 4 e 2 representam os condutores que partem e chegam ao seu destino durante o período de maior procura 
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(ver Figura 5 (c)). Contudo, também se regista um pico na procura no par OD 33, o que aumenta o congestionamento 
na região 3 e, por conseguinte, também os tempos de trajeto no caminho regional 432 que conecta o par OD 42. Note-
se que segundo a assunção base dos modelos agregados de tráfego baseados no DMF, o aumento de um veículo numa 
região leva automaticamente à diminuição da velocidade espacial média de todos os veículos que circulam nessa 
mesma região, isto é, a condição de homogeneidade do tráfego do DMF. Portanto, o aumento do congestionamento na 
região 3, leva a que se forme um engarrafamento, e no período entre as 1.5 e 2 horas de simulação, os condutores que 
antes escolhiam viajar no caminho regional 432 passam a escolher viajar no caminho 412 dado este apresentar um 
tempo de trajeto inferior. Este facto também explica o aumento da acumulação verificado na região 1 apenas durante 
este período entre as 1.5 e 2 horas. No caso das condições de equilíbrio EUE, verificamos que a acumulação é 
ligeiramente inferior na região 3 quando comparada com as condições de equilíbrio EUD. Esta diferença deve-se ao 
facto da perceção dos tempos de trajeto por parte dos condutores em condições do EUE, onde se consideram as 
distribuições do tempo de trajeto em vez de valores determinísticos (ver equação 6 e 7). Devido à perceção das 
distribuições dos tempos de trajeto, alguns condutores escolhem também viajar no caminho regional 412 fora do 
período de maior procura, isto é, entre 1.5 e 2 horas do tempo de simulação, o que não acontecia no caso do equilíbrio 
EUD. 

 

 
Figura 5 – Evolução das acumulações [veículos] em função do tempo t [hr] nas quatro regiões sobre as condições 
de equilíbrio EUD (curvas a azul) e EUE (curvas a verde), para o primeiro cenário de procura - Cenário 1.  

 

A Figura 6 representa as dinâmicas agregadas de tráfego representadas pela evolução da acumulação em função do 
tempo t [hr] em cada uma das quatro regiões, sobre as condições de equilíbrio EUD e EUE. As curvas a cheio referem-
se a dinâmicas modeladas utilizando o modelo de tráfego baseado nas acumulações (i.e. accumulation-based), 
enquanto as curvas a tracejado representam as dinâmicas modeladas utilizando o modelo baseado nas viagens (i.e. trip-
based). Neste cenário observam-se dinâmicas agregadas de tráfego mais complexas, pois existe uma maior interação 
entre os condutores que viajam entre os diferentes pares OD. Contudo, a maior diferença de se ressalvar é entre as 
dinâmicas modeladas pelos dois modelos agregados de tráfego. Estas diferenças explicam-se pelas diferentes 
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dinâmicas associadas a cada modelo, nomeadamente à forma de como se faz a gestão entre os fluxos de entrada e de 
saída de cada região, tal como explicado em [4]. 

 

 
Figura 6 – Evolução das acumulações [veículos] em função do tempo t [hr] nas quatro regiões sobre as condições 
de equilíbrio EUD (curvas a azul) e EUE (curvas a verde), para o Cenário 2. As curvas a cheio representam as 
dinâmicas de tráfego modeladas através do modelo baseado nas acumulações de veículos (accumulation-based), 
e as curvas a tracejado referem-se às dinâmicas modeladas através do modelo baseado nas viagens (trip-based). 

 

4   CONCLUSÕES 
Neste artigo revemos a teoria associada aos modelos agregados de tráfego baseados no DMF, e o cálculo de equilíbrios 
dinâmicos em redes regionais considerando estas dinâmicas agregadas de tráfego. Em particular, revemos os conceitos 
de Equilíbrio Utilizador Determinístico e Estocástico. Discutimos a implementação destes modelos baseados no DMF, 
assim como o cálculo das condições de equilíbrio numa de 4 regiões que representa a cidade de Innsbruck na Áustria. 
Neste artigo considerámos dois cenários hipotéticos e diferentes de procura nesta cidade. Recorrendo à simulação dos 
modelos DMF, calculamos as condições de equilíbrio e analisámos as dinâmicas modeladas, demonstrando em 
particular o efeito das distribuições de distâncias de percurso nas condições de tráfego e o efeito de potenciais 
engarrafamentos em regiões na escolha dos condutores pelo seu caminho alternativo para viajar. Demonstrámos 
também num cenário de procura mais complexo, as dinâmicas de tráfego modeladas pelos dois modelos DMF podem 
ser significativamente diferentes devido à diferente forma de gerir os fluxos de entrada e de saída em cada região por 
parte de cada um dos modelos. A validação dos modelos agregados de tráfego baseados no DMF foi efetuada com 
base em dados simulados [4] e também dados reais [5].  

Os modelos agregados de tráfego baseados no DMF apresentam-se como uma excelente alternativa para modelar com 
um baixo custo computacional, dinâmicas ao nível da rede o que pode ser de extrema relevância para aplicações em 
sistemas de mobilidade partilhada ou cenários de veículos autónomos e conectados. Os autores em [7] apresentam uma 
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boa discussão sobre as vantagens e limitações existentes nestes modelos de tráfego, assim como uma síntese de linhas 
de investigação futuras. 
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