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Sumário 

Neste artigo, propõe-se uma nova abordagem para aliviar o congestionamento do tráfego através do uso de 
portagens dinâmicas para autoestradas suburbanas congestionadas com vários pontos de acesso. Utiliza-se o 
controle de feedback, com o modelo subjacente derivado usando uma combinação de modelagem do fluxo de 
tráfego e do comportamento do condutor. O esquema proposto é testado com dados de tráfego da autoestrada 
portuguesa A5, mostrando uma melhoria significativa das condições gerais de tráfego. O algoritmo apresentado 
aqui oferece uma oportunidade de melhorar a política de portagens existente, garantindo condições de tráfego 
mais estáveis e otimizando o rendimento geral do tráfego. 

 

Palavras-chave: gestão de congestionamento; autoestrada suburbana; tarifação de portagem dinâmica; modelo de 
comportamento do condutor; modelo de fluxo de tráfego. 

1 INTRODUÇÃO 
As preocupações ambientais e de ineficiência geradas pelo congestionamento do tráfego estão impulsionando 
pesquisas para investigar novas soluções para enfrentar o problema. Durante as últimas décadas, a técnica de 
tarifação dinâmica, que envolve a variação de preços de acordo com as condições de mercado, em resposta ao 
desequilíbrio entre oferta e procura, obteve grande sucesso na área dos transportes para fins de alívio de 
congestionamento. 

Enquanto a maioria dos estudos da literatura sobre a tarifação de portagens dinâmicas foram desenvolvidos no 
âmbito de vias de tráfego com restrições (managed lanes) e grandes redes, há muito poucos dedicados à aplicação 
de tarifação dinâmica em autoestradas que dão acesso a locais de atração elevada [1]. Por exemplo, autoestradas 
inseridas nas principais áreas metropolitanas (autoestradas suburbanas) poderiam beneficiar significativamente de 
tarifas dinâmicas para a redução do congestionamento. Acresce que os estudos existentes não abordam 
explicitamente a definição de diferentes portagens para diferentes rampas de acesso, o que é uma característica de 
muitas autoestradas com portagem em Portugal e na Europa em geral, mesmo em áreas metropolitanas: 
recentemente, os autores de [2] também enfatizaram que muitos dos algoritmos de tarifação dinâmica de vias de 
tráfego com restrições explorados na literatura pressupõem uma localização de acesso única para a(s) via(s) 
gerenciada(s) e propuseram a possibilidade de lidar com casos de acessos múltiplos através da divisão da 
infraestrutura considerada em troços e o cálculo de uma portagem por cada troço. Para uma visão mais completa 
sobre a tarifação dinâmica de portagens, remetemos o leitor para a nossa revisão da literatura [1]. 

Como uma nova solução para o problema de definição de portagens dinâmicas para autoestradas suburbanas, neste 
artigo propomos um esquema dinâmico de tarifação de portagem baseado na teoria do controle de feedback, 
semelhante à abordagem descrita em [3] e [4], para um troço de autoestrada com múltiplos locais de acesso. O 
nosso caso de estudo é a autoestrada A5, na área metropolitana de Lisboa. Escolhemos esta autoestrada devido às 
severas condições de congestionamento que se originam ao longo de seu segmento central, mas o esquema poderia 
ser adaptado para se adequar a outras autoestradas. 
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Fig. 1. O troço da A5 entre o Estoril e o contador A5 4+000D CT3731 D, com a posição das portagens (círculo 
azul com símbolo do euro), contadores de tráfego (triângulos amarelos), rampas de acesso e rampas de 
saída. A parte do segmento onde atualmente estão em vigor portagens fica entre as duas linhas vermelhas 
tracejadas. 

O troço da autoestrada que estamos a considerar, representado na Fig. 1, estende-se desde a portagem de 
Carcavelos até ao contador de tráfego situado imediatamente após a rampa de saída para a A36-CRIL, existindo 
ao longo do troço seis rampas de acesso e seis rampas de saída. Uma das rampas de acesso e duas das rampas de 
saída representam conexões com outras autoestradas (A9-CREL e A36-CRIL). 

Posições (distâncias de Lisboa) e índices identificativos das rampas de entrada e dos contadores de tráfego 
encontram-se no Quadro 1 e no Quadro 2, respetivamente. 

 

Quadro 1. Identificação das rampas de acesso, com posição relativa, correspondente à distância de Lisboa. 

Rampa de entrada Índice Posição [km] 
Carcavelo PV 1 14,5 
Carcavelos I 2 14,5 
Oeiras 3 11,3 
Caxias 4 8,2 
Cruz Quebrada 5 8 
Carnaxide 6 5 

 

Quadro 2. Identificação dos locais de controlo, com posição relativa, correspondente à distância de Lisboa. 

Contador Índice Posição [km] 
A5 9+400 CT3728 D 1 9,40 
A5 8+050 CT3538 D 2 8,05 
A5 7+100D CT10 3 7,10 
A5 4+000D CT3731 D 4 4,00 

 

2 MÉTODO 
O objetivo do esquema de tarifação dinâmica proposto é influenciar as escolhas dos condutores de entrar na 
autoestrada ou seguir uma rota alternativa com o objetivo de garantir condições de fluidez do tráfego ao longo do 
troço da autoestrada, mesmo durante os picos de congestionamento. 

De acordo com [3], vendo os dados de tráfego em tempo real como um sensor, e o preço baseado nesses dados 
como um input de controle, o problema do congestionamento de tráfego põe-se como um problema de controle. O 
input de controle, dado pelo preço da portagem, é apresentado aos condutores, que são vistos como atuadores e 
afetam o fluxo de tráfego, em decorrência de sua decisão de entrar ou não na autoestrada. 



 

3 

A abordagem proposta neste artigo é representada pelo diagrama a blocos ilustrado na Fig. 2. O procedimento 
começa com a seleção dum estado desejado para o fluxo de tráfego, indicado por 𝑍!"#. Qualquer desvio do estado 
real do sistema face ao seu valor de referência, indicado como erro 𝐸, alimenta o controlador de preços (price 
controller) que determina as tarifas de portagem 𝛱. Esses preços, que precisam ser pagos ao entrar na autoestrada 
por uma das rampas de acesso, constituem as entradas do modelo sociotécnico (socio-technical model). Este, por 
sua vez, divide-se entre o modelo de comportamento do condutor (driver behavior), que representa a decisão do 
condutor de entrar ou não na autoestrada, e o modelo de fluxo de tráfego (traffic flow model) que captura a dinâmica 
entre os fluxos de tráfego que entram das rampas de acesso (𝑄) e a densidade do tráfego nas localizações dos 
contadores de veículos, definindo o estado do sistema 𝑍. 

 

Fig. 2. As entradas, subsistemas e variáveis do sistema são mostradas neste diagrama de blocos 
representativo. As entradas no sistema são o vetor do estado desejado 𝒁𝒓𝒆𝒇 e o vetor de demanda 𝑴. A saída 
é dada pelo estado real do sistema 𝒁. 

Os detalhes dos modelos adotados para construir cada bloco tanto do nosso controlador de preços quanto do 
modelo sociotécnico estão descritos em um artigo dos autores aceite para publicação [6]. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A evolução dos volumes e velocidades de tráfego resultantes da simulação da nossa abordagem é apresentada de 
Fig. 3 a Fig. 6 para as localizações de todos os contadores de tráfego considerados na A5, considerando quatro 
diferentes modelos do comportamento do condutor (distribuições Gaussiana, Burr Average VOT, Burr Delay VOT 
e Burr All VOT). Os resultados são comparados com a evolução dos volumes e velocidades de tráfego registados 
nos mesmos locais durante a manhã de um dia que representa as condições típicas de operação da autoestrada 
(terça-feira, 17 de outubro de 2017). Os dados de tráfego registados derivam da aplicação do sistema de portagens 
fixas atualmente em vigor no troço analisado. 

Claramente, a referência ideal para comparação seria uma estratégia de portagens dinâmicas, mas fomos obrigados 
a fazer a comparação com um sistema de portagens fixas, pois é o único que existe atualmente no segmento da A5 
analisado. Além disso, uma comparação de um sistema de portagens dinâmicas com base em uma abordagem de 
controle semelhante já foi realizada num trabalho anterior [3][4], onde de facto se usa uma estratégia de portagem 
dinâmica existente como referência. Os resultados em [3] e [4] mostraram que a abordagem de controle teve um 
desempenho melhor do que a empregada pela autoestrada estadunidense MnPass, que utiliza uma abordagem de 
tabela de consulta. Deve-se notar que o procedimento que empregamos neste artigo é semelhante ao de [3] e [4], 
e de facto mais complexo, pois o segmento de tráfego que abordamos neste artigo possui entradas e saídas que os 
artigos anteriores [3][4] não tinham. A nossa especulação é que uma comparação da nossa nova abordagem com 
um método de portagem dinâmica para o segmento português mostraria melhorias semelhantes às expostas em [3] 
e [4]. 

O comportamento do condutor adotado no modelo sociotécnico para obter os resultados na Fig. 3 obedece a um 
modelo com uma distribuição Gaussiana do valor do tempo dos condutores, com parâmetros baseados em 
indicações da literatura; contudo, resultados de inquéritos recentes sobre o comportamento do condutor sugerem 
uma distribuição de Burr para a função do valor do tempo dos condutores portugueses [7], por isso consideram-se 
também três modelos de comportamento do condutor baseados na distribuição de Burr . Os resultados obtidos com 
este modelo comportamental são mostrados de Fig. 4 a Fig. 6, para três diferentes distribuições do valor do tempo 
dos condutores, baseados em Average Value of time (𝝃𝒂𝒗), Delay Value of time (𝝃𝒅) e All Value of time (𝝃𝒂𝒍𝒍), 
conforme são definidos em [7].  
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Fig. 3. Resultados da simulação do nosso controlador de preços com distribuição Gaussiana do valor do 
tempo em comparação com os dados registados a 17 de outubro de 2017 entre 7h00 e 10h15 da manhã. Os 
Volumes de Tráfego são expressos em veículos por intervalo de duração T=5 min, as velocidades em 
km/hora e as portagens em euros. Nos gráficos da portagem, as linhas tracejadas indicam os preços fixos 
atuais. 
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Fig. 4. Resultados da simulação do nosso controlador de preços com distribuição de Burr do valor do tempo, 
seguindo a abordagem Average VOT em comparação com os dados registados a 17 de outubro de 2017 entre 
7h00 e 10h15 da manhã. Os Volumes de Tráfego são expressos em veículos por intervalo de duração T=5 
min, as velocidades em km/hora e as portagens em euros. Nos gráficos da portagem, as linhas tracejadas 
indicam os preços fixos atuais. 
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Fig. 5. Resultados da simulação do nosso controlador de preços com distribuição de Burr do valor do tempo, 
seguindo a abordagem Delay VOT em comparação com os dados registados a 17 de outubro de 2017 entre 
7h00 e 10h15 da manhã. Os Volumes de Tráfego são expressos em veículos por intervalo de duração T=5 
min, as velocidades em km/hora e as portagens em euros. Nos gráficos da portagem, as linhas tracejadas 
indicam os preços fixos atuais. 
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Fig. 6. Resultados da simulação do nosso controlador de preços com distribuição de Burr do valor do tempo, 
seguindo a abordagem All VOT em comparação com os dados registados registados a 17 de outubro de 2017 
entre 7h00 e 10h15 da manhã. Os Volumes de Tráfego são expressos em veículos por intervalo de duração 
T=5 min, as velocidades em km/hora e as portagens em euros. Nos gráficos da portagem, as linhas tracejadas 
indicam os preços fixos atuais. 
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Os dados registados mostram que o tráfego flui bem no início do período analisado, as condições se deterioram 
rapidamente entre 7h00 e 7h30 e depois ficam desfavoráveis por mais de duas horas; somente ao final do período 
analisado, as velocidades aumentam determinando o final do período de pico da manhã. 

A Fig. 3 mostra que, em contraste com os gráficos obtidos usando os dados registados atuais, aqueles obtidos 
usando nossa abordagem são notavelmente melhorados. Os picos de carga são reduzidos por um aumento do preço 
da portagem. Por exemplo, na Fig. 3 na localização do contador 1, o volume de tráfego registado durante o intervalo 
de 7h15, 460 veículos, é reduzido para 323 veículos. 

Correspondentemente, os preços das portagens são aumentados dos valores atuais até 3,61 euros para a rampa 1, 
até 3,05 para a rampa 2 e até 1,35 para a rampa 3 durante os intervalos anteriores. Deve-se notar nas Fig. 4 - Fig. 
6 que o mesmo padrão de congestionamento reduzido é obtido com os modelos de valor do tempo baseados na 
distribuição de Burr. 

Uma comparação dos dados registados e os resultados da simulação da localização do contador 1 na Fig. 3 mostra 
que o volume de tráfego usando nossa abordagem é menor do que com o atual sistema de portagens em alguns 
intervalos, como entre as 7h e 7h15, mas mais alto entre 8h15 e 8h55. Isso mostra que a nossa abordagem pode 
redistribuir adequadamente o volume de tráfego durante o período de pico, de modo que o congestionamento do 
tráfego seja evitado. A Fig. 4, a Fig. 4 e a Fig. 6 também mostram o mesmo padrão para todas as distribuições de 
valor do tempo. 

Os resultados mais importantes da nossa tarifação dinâmica de portagem são mostrados no Quadro 3. A primeira 
linha indica os tempos totais de viagem (total travel times, TTTs). A nossa abordagem testada com a distribuição 
Gaussiana do valor do tempo rende um TTT de 4.962 horas em comparação com 11.538 horas obtidas pelo método 
existente, o que corresponde a uma redução no tempo gasto na autoestrada de mais de 50%. O valor do tempo 
baseado na distribuição de Burr também produz um TTT de cerca de 5400 horas e, portanto, uma grande melhoria 
semelhante. O Quadro 3 também mostra um aumento da receita de portagens de cerca de 11.000€ para até cerca 
de 29.000€. Isso pode ser devido ao facto de que a nossa abordagem propõe portagens adicionais para três rampas 
que não apresentam cobrança de portagem no momento. 
 

Quadro 3. Resumo dos efeitos na receita total e nos tempos de viagem na A5 com cada uma das distribuições 
de valor do tempo consideradas. 
 

17 OCT 2017 Gaussiana 𝝃𝒂𝒗 𝝃𝒅 𝝃𝒂𝒍𝒍 
TTTs (horas) 11.538,48 4.962,43 5.377,83 5.377,42 5.399,95 
Receitas (€) 10.907,55 28.732,92 26.688,22 26.741,79 24.943,99 
Tempo de viagem por veículo (horas) 0,37 0,17 0,17 0,17 0,17 
Portagem por veículo (€) 0,34 0,95 0,83 0,84 0,78 
Volume total de tráfego (veículos) 31.345 30.054 32.007 32.007 32.101 

 

O Quadro 3 também apresenta resultados normalizados nas linhas 3 e 4. Como fica evidente na terceira linha, o 
tempo médio de viagem por veículo é reduzido para 0,17 de 0,37 horas com o nosso método, com todas as 
distribuições do valor do tempo. Tal redução é conseguida através de um aumento da portagem média 
correspondente por veículo de 0,34€ para 0,95€ ao considerar a distribuição Gaussiana do valor do tempo (e de 
0,34€ para 0,83€, 0,84€ e 0,78€ com as distribuições Burr). As portagens médias são mostradas na quarta linha. 
No geral, fica claro que a nossa abordagem gera uma poupança de tempo de 0,2 horas/veículo em troca de uma 
portagem adicional, que varia de 0,44€ a 0,61€ por veículo, dependendo da distribuição de valor do tempo 
considerada. 

Os volumes totais de tráfego resultantes da simulação do esquema de precificação proposto em cada local de 
controle, mostrados no Quadro 4, apresentam uma pequena queda (até 5%) em comparação com os dados 
registados em todos os locais ao considerar a distribuição Gaussiana do valor do tempo, ao passo que apresentam 
aumento na localização de controle 1, 2 e 3 ao empregar as demais distribuições. 
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Quadro 4. Comparação entre os volumes totais de tráfego registados nos locais de controle entre as 7h00 e 
as 10h15 da manhã de 17 de outubro de 2017 e os volumes totais de tráfego resultantes de nossas simulações 
no mesmo período com cada uma das distribuições de valor do tempo consideradas. 

Local de controlo 17 OCT 2017 Gaussiana 𝝃𝒂𝒗 𝝃𝒅 𝝃𝒂𝒍𝒍 
1 10.311 10.003 (-3%) 11.547 (+12%) 11.541 (+12%) 11.617 (+13%) 
2 16.075 15.376 (-4%) 16.610 (+3%) 16.605 (+3%) 16.668 (+4%) 
3 19.027 18.182 (-4%) 19.175 (+1%) 19.170 (+1%) 19.217 (+1%) 
4 19.439 18.412 (-5%) 19.196 (-1%) 19.202 (-1%) 19.227 (-1%) 

 

O aumento percentual máximo é obtido no local de controle 1 para a abordagem 𝜉+,,, onde o volume total de 
tráfego no período analisado aumenta de 10.311 para 11.617 (aumento de 13%). 

Esses resultados mostram que com a implementação da abordagem proposta, a autoestrada seria capaz de entregar 
localmente uma maior vazão total com melhor nível de serviço ao longo do período examinado se considerarmos 
as distribuições de valor do tempo baseadas em pesquisas. No entanto, em intervalos mais curtos, a autoestrada 
seria capaz de entregar localmente uma maior vazão com melhor nível de serviço mesmo considerando a 
distribuição Gaussiana, como acontece entre 8h15 e 8h55 na localização 1. Tanto os usuários atuais quanto os 
novos que serão atraídos podem beneficiar de interessantes poupanças de tempo de viagem, devido aos valores 
mais altos de velocidade. 

Também notamos que para as nossas simulações assumimos que o padrão de demanda é idêntico ao de 17 de 
outubro de 2017, e esta é a razão pela qual as simulações em alguns casos mostram que o volume total de tráfego 
diminui no Quadro 4 e no Quadro 3. Pode-se usar dados mais recentes, como os da semana anterior, para derivar 
os ganhos de feedback correspondentes e entradas de referência, que podem tornar o desempenho geral mais 
preciso. 

Em relação aos condutores excluídos, seu número total é menor ou igual a 5% em todas as localidades para 
qualquer distribuição de valor do tempo; a nossa suposição é que eles poderiam recorrer a alternativas, como 
caminhos sem portagens e transporte público, ou poderiam reajustar seus hábitos de viagem com uma mudança de 
horário de partida para um horário menos congestionado, com uma portagem menor. 

O Quadro 5 apresenta os valores mínimo e máximo da portagem resultante das simulações para cada uma das 
rampas de acesso. Os valores mínimos da portagem são iguais aos valores atuais, enquanto os valores máximos 
chegam a 4,21€ para a rampa de acesso 1 nas abordagens 𝜉+- e 𝜉.. 

Quadro 5. Valores máximos de portagens para cada rampa resultantes das simulações do sistema proposto 
com cada uma das distribuições de valor do tempo consideradas em comparação com os valores 
mínimos de portagens, correspondentes às portagens fixas atualmente em vigor. 

rampa de acesso portagem 
mínima 

portagem máxima 

  Gaussiana 𝝃𝒂𝒗 𝝃𝒅 𝝃𝒂𝒍𝒍 
1 1,35€ 3,61€ 4,21€ 4,21€ 4,18€ 
2 0,60€ 3,12€ 1,49€ 1,50€ 1,50€ 
3 0,35€ 1,48€ 0,43€ 0,43€ 0,36€ 
4 0,00€ 3,43€ 0,92€ 0,93€ 0,52€ 
5 0,00€ 3,73€ 1,03€ 1,04€ 0,61€ 
6 0,00€ 3,99€ 1,04€ 1,05€ 0,64€ 

4 CONCLUSÕES 
Este artigo propôs uma estratégia de tarifação dinâmica de portagem baseada em um modelo sociotécnico que 
inclui modelo de comportamento do condutor e fluxo de tráfego. 
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A estratégia de cobrança de portagem consistiu em uma não linearidade que serviu como modelo inverso do 
comportamento do condutor e um simples controlador de feedback. Usando dados do fluxo de tráfego real da 
empresa A-to-Be e simulações do nosso modelo sociotécnico e o controlador de tarifação dinâmica, obtivemos os 
resultados de nosso controlador de tarifação de portagem e mostramos reduzir com sucesso o congestionamento 
de tráfego em comparação com a atual situação de portagem estática e permitir atender localmente um maior 
número total de condutores. A abordagem geral do uso de preços dinâmicos de portagem para o gerenciamento do 
tráfego rodoviário pode ser vista como um dos blocos de construção de uma Smart City [5]. 

Os resultados da nossa análise da proposta de tarifação dinâmica de portagem mostram que velocidades de tráfego 
mais rápidas são realizadas em todo o segmento de autoestrada considerado, com uma redução significativa dos 
tempos totais de viagem, cumprindo o objetivo de aliviar o congestionamento para todas as distribuições de valor 
do tempo consideradas. Tanto os usuários atuais do segmento da A5 quanto os novos usuários podem se beneficiar 
de potenciais poupanças de tempo de viagem devido ao aumento das velocidades. Quem optar por não entrar na 
A5 pode recorrer a alternativas como caminhos sem portagens ou transporte público, ou simplesmente mudar seus 
hábitos de condução, como um horário de saída mais tardio, quando a autoestrada estiver menos congestionada e, 
portanto, com portagem menor. 

A abordagem proposta pode ser aplicada diretamente a outras autoestradas com modificações adequadas. Como 
sua estrutura é modular, permite flexibilidade adaptando um ou mais de seus blocos de construção. Uma análise 
apropriada da demanda de tráfego deve preceder a implementação em um contexto de tráfego específico para 
determinar os parâmetros subjacentes, como os ganhos de feedforward e feedback. As preferências dos condutores 
locais precisam ser levadas em consideração para determinar os parâmetros do modelo de comportamento do 
condutor. Uma atualização periódica dos parâmetros pode ajudar a levar a um modelo mais preciso, pois os padrões 
de tráfego podem mudar ao longo do tempo. Em particular, diferentes padrões de demanda podem introduzir 
mudanças nos ganhos de feedforward subjacentes. 
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