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Sumário 

A entrada em circulação dos veículos autónomos (AVs) pressupõe a existência de um longo período de transição 

no qual irão interagir entre si e com os veículos convencionais (CVs), partilhando a mesma infraestrutura 

rodoviária. Este estudo avaliou o impacto dessa interação no desempenho do tráfego de uma autoestrada 

fortemente congestionada, de acordo com duas estratégias de gestão de tráfego, via reservada e espaço 

partilhado, materializadas em dois cenários com 25% e 50% de AVs. Constatou-se que a estratégia de gestão de 

tráfego de espaço partilhado melhorou significativamente o desempenho do tráfego com o aumento da 

percentagem de AVs.  
 

Palavras-chave: Veículos Autónomos (AVs); Micro-simulação de tráfego; VISSIM; Período de transição; 

Avaliação do desempenho do tráfego; Indicadores de desempenho 

1 INTRODUÇÃO 

No próximo quarto de século é expectável que a indústria dos transportes seja objeto de duas revoluções 

tecnológicas materializadas pela entrada em circulação dos veículos autónomos (AVs) nas redes rodoviárias e 

pela conclusão da remoção total de veículos convencionais (CVs) das mesmas. Estas revoluções tecnológicas 

pressupõem a existência de um longo período de transição durante o qual os AVs, com diferentes graus de 

autonomia, irão interagir entre si e com os CVs, partilhando a mesma infraestrutura rodoviária [1]. A referida 

interação continua a ser mencionada como uma das lacunas de conhecimento mais importantes, de entre o 

conjunto global de lacunas existentes, no que se refere aos AVs [2, 3]. Muito embora alguns estudos tenham 

analisado os seus impactos em ambiente de tráfego misto [4, 5, 6], estudos mais recentes apontam para a 

necessidade de realizar estudos mais abrangentes [7, 8]. Uma vez que a generalização da condução autónoma em 

contextos reais se prevê ocorrer em autoestradas [9, 10], torna-se necessário analisar os impactos de nelas 

implementar eventuais estratégias de gestão de tráfego misto, tanto no fluxo de tráfego como no desempenho da 

rede e na segurança rodoviária, por forma não só a assegurar a sua integração operacional sem disrupções como 

também a garantir elevados níveis de serviço e segurança, de uma forma mais eficiente e sustentável. 

A revisão da literatura mostra que a maioria dos estudos apenas analisou os impactos dos AVs em termos de 

desempenho do tráfego nas autoestradas [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Alguns estudos avaliaram o seu potencial 

impacto tanto na segurança do tráfego das autoestradas [17, 18] como em cruzamentos sinalizados, quer 

controlados por sinalização semafórica quer materializados por rotundas. Outros estudos avaliaram os impactos 

dos AVs tanto no desempenho do tráfego das autoestradas como na segurança rodoviária a elas afeta [17, 19]. 

Estudos mais específicos avaliaram o seu eventual impacto ambiental (poluentes localizados, emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE) e consumo de energia (consumo de combustível)) [20, 21]. Contudo, todos estes 

estudos consideraram uma estratégia de gestão de tráfego com espaço partilhado, ou seja, uma frota mista de 

AVs e/ou de veículos autónomos e conectados (CAVs) com CVs, partilhando as mesmas vias da faixa de 

rodagem. Tanto quanto sabemos, apenas um estudo investigou os efeitos da atribuição de uma via da faixa de 

rodagem exclusiva à circulação dos AVs no desempenho do tráfego de autoestradas [16]. Adicionalmente, a fase 
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atual de testes tecnológicos em condições reais em que se encontram, juntamente com a fase inicial da sua 

adoção, envolve muitas incertezas, nomeadamente no que se refere à adequação de cada estratégia de gestão de 

tráfego ao contexto em que deve ser implementada, designadamente, o tipo de rede rodoviária, as características 

do tráfego, o seu nível de congestionamento, a hora do dia, etc.. Estas incertezas contribuem para o acréscimo do 

risco associado à tomada de decisão relativamente à sua implementação e adoção. Para além disso, existem 

poucos dados empíricos de campo, disponíveis para consulta, referentes ao modo como aqueles se comportarão 

em ambientes de tráfego misto. Assim, afigura-se imprescindível o desenvolvimento de investigação adicional 

para modelar os AVs com diferentes níveis de autonomia, num ambiente de tráfego misto, para permitir refletir, 

fielmente, tanto os seus comportamentos como as reações dos condutores a eles afetas [22]. 

Apesar de alguns constrangimentos, a micro-simulação de tráfego tem sido amplamente utilizada para modelar 

AVs e CAVs, sendo considerada a ferramenta mais versátil e simples de utilizar na análise do impacto dos AVs 

e CAVs, quer na segurança rodoviária quer na eficácia da circulação rodoviária [23], posicionando-se como 

adequada à sua aplicação em autoestradas [24]. 

Estudos anteriores de micro-simulação de tráfego revelaram que a introdução de AVs em circulação num 

ambiente de tráfego misto poderia melhorar consideravelmente o fluxo de tráfego, nomeadamente a capacidade 

rodoviária e o livre fluxo [11, 12, 15, 25]. No entanto, alguns estudos defendem precisamente o contrário, ou 

seja, que os AVs poderão ter um impacto reduzido na melhoria da capacidade das autoestradas [14, 26] ou um 

impacto negativo sobre a mesma [13]. Além disso, outros estudos sugerem que as interações entre CVs e AVs 

tanto podem reduzir a sua potencial eficiência como aumentar a complexidade da condução, originando 

potenciais manobras de alto risco [16, 26]. Consequentemente, a análise dos impactos de diferentes estratégias 

de gestão de tráfego, abrangendo os AVs e os CVs, tanto no que diz respeito ao desempenho do tráfego como no 

que se refere ao desempenho da segurança rodoviária, é uma condição necessária para garantir a integração 

operacional dos AVs nas autoestradas de uma forma mais eficiente e sustentável.  

Este artigo descreve duas estratégias de gestão de tráfego materializadas nos primeiros 7 km da A5 - Auto-

estrada da Costa do Estoril, uma das autoestradas mais fortemente congestionadas do país, com recurso a um 

modelo de micro-simulação de tráfego implementado no VISSIM. As referidas estratégias, via reservada e 

espaço partilhado, materializadas em dois cenários com 25% e 50% de penetração da frota de AVs, foram objeto 

de uma avaliação do desempenho do tráfego e de uma avaliação do desempenho da segurança. As avaliações do 

desempenho do tráfego, bem como as avaliações do desempenho da segurança, foram realizadas com base na 

comparação de alguns indicadores de desempenho de tráfego e de alguns indicadores de desempenho de 

segurança, respetivamente, obtidos em cada cenário, com os correspondentes no cenário base. Só a avaliação do 

desempenho de tráfego faz parte desta contribuição. 

Para além desta secção, a secção dois aborda a metodologia adotada no desenvolvimento da representação 

abstrata do corredor da A5 em estudo, ou seja, do modelo base no VISSIM, no processo de calibração e 

validação, bem como a definição das estratégias de gestão de tráfego a analisar e respetiva especificação de 

cenários. A secção três procede a uma análise detalhada dos resultados e respetiva discussão. Finalmente, a 

secção quatro elenca as principais conclusões, sugerindo linhas de orientação para trabalhos de investigação a 

desenvolver futuramente. 

2 METODOLOGIA 

Este estudo constitui-se como parte integrante de um trabalho de doutoramento, mais abrangente, onde se 

avaliam os impactos dos AVs tanto no desempenho do tráfego como no desempenho da segurança rodoviária, 

em fase de avaliação, abordando-se apenas neste artigo os impactos dos AVs no desempenho do tráfego. 

Para o efeito, utilizou-se um modelo de micro-simulação de tráfego, com recurso ao VISSIM, para desenvolver, 

codificar, calibrar e validar um trecho da A5-Auto-Estrada da Costa do Estoril (A5), compreendido entre o Nó 

do Viaduto Duarte Pacheco e o Nó do Estádio Nacional, com cerca de 7 km de extensão, de cariz urbano, ao 

longo do qual se localizam quatro nós de ligação, com um perfil transversal de 2x3 vias. Uma vez que a A5 é 

uma das autoestradas mais congestionadas do país, sendo a autoestrada mais congestionada do Grupo BRISA, 

este estudo incidiu apenas num dos cenários de tráfego mais desfavoráveis que ocorrem durante as horas de 

ponta, ou seja, na hora de ponta da manhã de um dia útil, no intervalo compreendido entre as 7 e as 10 horas da 

manhã.  
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O fluxo de tráfego horário na hora de ponta da manhã foi fornecido pela BRISA, como veículos por hora (vhp), 

para todos os dias da semana, 24 horas por dia e para todos os meses do ano de 2019, de acordo com as classes 

de veículos detetadas pelos contadores de tráfego localizados ao longo do trecho em estudo. Tendo em conta o 

objetivo deste estudo de investigação, conjugado com a percentagem extremamente reduzida de motociclos 

(2,64%), veículos pesados de mercadorias (0,95%) e veículos pesados de passageiros (1,35%), os motociclos 

foram eliminados do volume de tráfego considerado, tendo-se considerado os veículos pesados de mercadorias e 

de passageiros conjuntamente com os veículos ligeiros. O percentil de 95%, considerado como representativo da 

hora de ponta da manhã, foi detetado entre as 8:00 e as 9:00 da manhã, tendo sido confirmado por uma 

caracterização detalhada da procura de tráfego, com base em contagens de tráfego direcional, fornecida pela 

BRISA. 

2.1 Calibração e validação do modelo base  

O modelo desenvolvido foi calibrado através da afinação dos parâmetros de comportamento de condução 

disponíveis, por defeito, no VISSIM e dos volumes de tráfego representativos da procura na hora de ponta da 

manhã, até que a diferença entre o comportamento de condução medido em campo e o comportamento de 

condução simulado fosse mínima. Durante o processo de calibração e validação utilizaram-se as variáveis 

veículo por hora (vhp), velocidade média e comprimento da fila, aferidas no campo, como medidas de eficácia 

do ajustamento do modelo à realidade. A estatística de Geoffrey E. Heavers (GEH) foi utilizada para aceitação 

do modelo base (dados simulados significativamente próximos dos dados medidos no campo, isto é, o desvio dos 

valores simulados em relação aos valores medidos é inferior a 5% em pelo menos 85% dos casos). 

Os valores GEH do modelo base calibrado, relativamente aos volumes de tráfego e velocidades, variaram entre 

0,01 e 4,65 e entre 0,39 e 4,43 em ambos os sentidos, respetivamente. Adicionalmente, o valor GEH relativo ao 

comprimento da fila, quer durante o período da hora de ponta da manhã, quer na hora de ponta da manhã, 

mostrou-se igualmente muito inferior a 5 (pressuposto para representar bem as condições de tráfego da hora de 

ponta da manhã no trecho em estudo da A5). 

Na modelação do comportamento de condução dos CVs adotaram-se dois comportamentos de condução 

distintos, nomeadamente o "Comportamento de Autoestrada" e o "Comportamento de Entrecruzamento". 

Enquanto o primeiro se refere maioritariamente ao comportamento padrão de condução em autoestrada 

disponível no VISSIM, ou seja, ao "Comportamento de Autoestrada (troços de via livre)", o segundo resultou da 

implementação de algumas alterações específicas ao primeiro (ver Quadro 1). O "Comportamento de 

Autoestrada", ligeiramente modificado, foi adotado na maioria das ligações, dado representar amplamente o 

comportamento dos CVs na A5 [27], bem como as suas condições de tráfego durante a hora de ponta da manhã. 

O "Comportamento de Entrecruzamento " foi utilizado em situações muito específicas, tais como zonas de 

entrecruzamento e zonas de abrandamento e/ou de aceleração, na área de influência dos nós de ligação. 

Para efeitos de validação do modelo, foram realizadas dez simulações no período entre as 16:00 e as 17:00 da 

tarde, correspondente ao percentil de 95% considerado como representativo do período entre pontas, utilizando 

os comportamentos de condução adotados na calibração do modelo base. Calcularam-se as velocidades médias e 

os volumes de tráfego, a partir do modelo base, e compararam-se com os respetivos valores medidos no trecho 

em estudo. Os valores de GEH obtidos, a partir do modelo base, foram todos inferiores a 5, com exceção dos 

obtidos no sublanço Cruz das Oliveiras-Monsanto onde aqueles valores se situaram ligeiramente acima de 5, 

comprovando que o modelo base estava bem calibrado e que representava, igualmente, as condições de 

circulação na A5 entre os períodos de ponta da manhã e da tarde.  

Por forma a garantir a natureza estocástica do tráfego na hora de ponta da manhã, foram realizadas 10 

simulações para cada cenário, referentes às duas estratégias de gestão de tráfego em estudo, alterando o número 

aleatório dos números semente. A resolução do tempo de simulação (ou seja, o ciclo de atualização) adotada para 

todas as simulações efetuadas foi de 0,10 segundos (ou seja, 10 atualizações por segundo de simulação), tendo 

permitido obter resultados de simulação mais realistas na produção dos resultados finais de simulação, tal como 

sugerido por [28]. 

2.2 Especificação dos cenários de AVs e dados de simulação 

A especificação dos cenários de AVs considerou apenas a fase prevalecente de coexistência entre CVs e AVs. 

Nessa fase, a condução autónoma é a norma muito embora a condução humana ainda esteja presente [29]. 
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Adotou-se a classe avançada de AVs, considerando-os como AVs de terceira geração, com capacidades 

características do nível 5 de autonomia, tanto em ambiente de autoestrada como na maioria dos contextos de 

condução, com dispositivos dedicados à comunicação e funções de cooperação entre veículos, sem depender 

deles, ou seja, distâncias menores entre veículos, mas ainda assim seguras, sendo o comportamento cooperativo e 

a comunicação entre os mesmos uma condição prévia. Adotou-se a lógica de condução "omnisciente" para esta 

classe de AVs, ou seja, o veículo tem uma consciência profunda e capacidades preditivas, que lhe permitem 

adotar distâncias menores entre veículos relativamente a todas as manobras e situações. Considerou-se que esta 

lógica de condução lhes permite ter uma perceção e previsão perfeitas, não só da sua envolvente de condução, 

mas também do comportamento dos outros utentes da autoestrada, possibilitando-lhes impor a sua trajetória aos 

outros condutores, sempre que necessário, sem nunca causar acidentes de viação. Esta lógica de condução 

pressupõe que os AVs têm dispositivos de comunicação quer com os outros veículos (V2V) quer com a 

infraestrutura (I2V). Se estes dispositivos não funcionarem, adotarão uma lógica de condução “cautelosa”. Além 

disso, foram selecionadas tanto a obrigatoriedade de "impor a distância de travagem absoluta" como a imposição 

de formar pelotões, sempre que possível, e desselecionada a "utilização de estocásticos implícitos", como 

características adicionais.  

Para testar a fase prevalecente dos AVs, adotaram-se duas estratégias de gestão de tráfego, ou seja, a estratégia 

de via reservada e a estratégia de espaço partilhado, respetivamente. Na primeira estratégia de gestão de tráfego, 

a via esquerda foi reservada para a circulação dos AVs, relativamente à qual se interditou a circulação dos CVs. 

Neste caso, os AVs só podiam sair da via esquerda sempre que quisessem sair da A5. Relativamente à segunda 

estratégia de gestão de tráfego permitiu-se a circulação de ambos os tipos de veículos em todas as vias. Para cada 

estratégia de gestão de tráfego, foram modelados dois cenários correspondentes a 25% e 50% de penetração da 

frota dos AVs. De referir que no cenário de via esquerda reservada (50% AVs), por razões de congestionamento, 

os AVs não foram obrigados a utilizar a via para eles reservada entre os nós de Linda-a-Velha e de Miraflores, 

no sentido Estádio Nacional - Lisboa, sempre que o seu percurso tinha como origem e destino, respetivamente, 

esses nós.  

Os valores dos dados de simulação escolhidos basearem-se quer nos resultados do Projeto Europeu CoEXist  

[30] quer nos resultados obtidos por [31], considerando um comportamento de condução agressivo. O conjunto 

dos parâmetros alterados constam do Quadro 1. 

Com base nas condições de campo, a distribuição de velocidade desejada adotada por 96% dos CVs variou entre 

88 km/h e 120 km/h, com um valor médio de 104 km/h. O limite superior de variação da gama de velocidade dos 

AVs foi obtido considerando uma redução de cerca de 23% em relação à observada nos CVs, tal como sugerido 

por [30] no Projecto CoEXist. O intervalo de variação adotado entre as velocidades dos AVs foi de 4%, tal como 

considerado pelo autor anteriormente referido. Assim, a distribuição de velocidade desejada dos AVs apresentou 

uma gama de variação mais reduzida entre 88 km/h e 92 km/h, com um valor médio de 90 km/h. 

2.3 Avaliação da rede rodoviária baseada na micro-simulação de tráfego 

A avaliação da rede rodoviária foi efetuada com recurso ao cálculo e subsequente análise de indicadores-chave 

de desempenho referentes aos cenários dos AVs considerados, correspondentes às duas estratégias de gestão de 

tráfego em estudo. 

Para o efeito, foram selecionados e analisados sete indicadores-chave de desempenho: (1) velocidade média 

(AS); (2) rácio de procura servida (SDR); (3) tempo médio de viagem (ATT); (4) tempo médio de viagem por 

distância (ATTD); (5) atraso médio (AD); (6) atraso total no tempo de viagem (TDTT) e (7) horas de viagem dos 

veículos (VHT), de acordo com as definições seguintes: 

- AS (velocidade média): razão entre a velocidade de uma classe de veículos específica e o número total de 

veículos pertencentes a essa classe, durante o período de simulação analisado. É medida em quilómetros por 

hora. 

- SDR (rácio da procura servida): razão entre a procura servida de uma classe de veículos específica e a procura 

total dessa classe de veículos. É um indicador de desempenho adimensional. 

- ATT (tempo médio de viagem): razão entre a soma do tempo de viagem de uma classe de veículos específica e 

o número total de veículos pertencentes a essa classe. É medido em segundos. 
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- ATTD (tempo médio de viagem por distância): média aritmética dos tempos médios de viagem individuais por 

distância. É medido em segundos por metro.  

- AD (atraso médio): razão entre a soma do atraso de uma classe de veículos específica e o número total de 

veículos pertencentes a essa classe. É medido em segundos. 

- TDTT (atraso total no tempo de viagem): razão entre o atraso total e o tempo total de viagem. É um indicador 

de desempenho adimensional. 

- VHT (horas de viagem dos veículos): tempo de viagem dos veículos ligeiros que chegaram ao seu destino 

durante o período de análise. É medido em horas. 

Seguidamente foi efetuada uma comparação entre cada um daqueles indicadores de desempenho da rede 

rodoviária, obtidos em cada um dos cenários em estudo, e os indicadores correspondentes obtidos no cenário 

base. A redução do tempo médio de viagem, do tempo médio de viagem por distância percorrida e do atraso total 

no tempo de viagem e o aumento tanto da velocidade média como do rácio da procura servida foram utilizados 

como indicadores para medir a eficiência dos cenários estudados.  

 

Quadro 1. Parâmetros de simulação (Cenário Base e Cenários AVs). 

Modelos Parâmetros 
Cenário Base 

“Autoestrada” 

Cenário Base 

“Entrecruzamento” 

Cenários “Simulação 

AVs” 

Seguir 
Distância de visibilidade frontal 

Mín: 0 m;  
Máx: 250 m 

Mín: 0 m;  
Máx: 250 m 

Mín: 0 m;  
Máx: 300 m 

Número de objetos de interação 4 4 10 

Seguir o 
carro 

Número de veículos de interação 99 99 8 

Distância de visibilidade traseira 
Mín: 0 m;  
Máx: 150 m 

Mín: 0 m;  
Máx: 150 m 

Mín: 0 m;  
Máx: 150 m 

Distância de imobilização 1,5 m 1,5 m 1,00 m 

Distância temporal ao veículo da 

frente 
0,9 s 0,9 s 0,6 s 

Oscilação da distância ao veículo 
da frente 

4 m 4 m 0,00 

Limite para seguir o veículo frontal -8,00 -8,00 -6,00 

Diferença de velocidade negativa -0,35 -0,35 -0,10 

Diferença de velocidade positiva 0,35 0,35 0,10 

Dependência da oscilação da 
distância 

11,44 11,44 0,00 

Oscilação da aceleração 0,25 m/s2 0,25 m/s2 0,10 m/s2 

Aceleração de imobilização 3,50 m/s2 3,50 m/s2 4,00 m/s2 

Aceleração a 80 km/h 1,5 m/s2 1,5 m/s2 2,00 m/s2 

Mudança 

de via 

Desaceleração máxima 
Próprio: -4,00m/s2 

Traseiro: -3,00 m/s2 
Próprio: -4,00 m/s2 
Traseiro: -3,00 m/s2 

Próprio: -4,00 m/s2 
Traseiro: -4,00 m/s2 

-1m/s2 

por distância 

Próprio: 200,00 m 

Traseiro: 200 m 

Próprio: 200,00 m 

Traseiro: 200 m 

Próprio: 100,00 m 

Traseiro: 100 m 

Desaceleração aceite 
Próprio: -1,00 m/s2 
Traseiro: -0,5 m/s2 

Próprio: -1,00 m/s2 
Traseiro: -0,5 m/s2 

Próprio: -1,00 m/s2 
Traseiro: -1,5 m/s2 

Tempo de espera antes da difusão 30,00 s 20,00 s 30,00 s 

Distância mínima ao carro da 

frente 
0,50 m 0,40 m 0,50 m 

Fator de redução da distância de 

segurança 
0,60 0,20 0,50 

Desaceleração máxima para 
travagem cooperativa 

-3,00 m/s2 -3,00 m/s2 -6,00 m/s2 

Mudança de via cooperativa selecionada selecionada selecionada 

Condução 

autónoma 

Forçar a distância de travagem 

absoluta 
desselecionada desselecionada desselecionada 

Uso implícito de estocásticos selecionada selecionada desselecionada 

Possibilidade de formação de 

“Pelotões” 
desselecionada desselecionada selecionada 
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3 RESULTADOS, DISCUSSÃO E PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

3.1 Avaliação do desempenho da rede rodoviária  

Tal como mencionado na subsecção 2.1 anterior, foram efetuadas dez simulações para cada cenário referente às 

estratégias de gestão de tráfego em estudo, tendo-se adotado os dados resultantes da média daquelas simulações 

para calcular os indicadores de desempenho da rede rodoviária mencionados na subsecção 2.3 anterior. 

Seguidamente, realizou-se a comparação entre cada um destes indicadores de desempenho, para os cenários em 

estudo, e os indicadores correspondentes no cenário base, tendo-se calculado as melhorias a eles referentes 

quando comparadas com o cenário base (ver Quadro 2).  

 

Quadro 2. Indicadores de desempenho do tráfego e suas melhorias relativas no que se refere ao cenário base. 

Cenários 
Velocidade 
média (km/h) 

Rácio da 
procura 

servida (%) 

Tempo médio 
de viagem/ 

distância (s/m) 

Atraso    
médio (s) 

Atraso total 
no tempo de 

viagem (%) 

Horas de 
viagem dos 

veículos (h) 

Cenário base 71 98,4 3,5 53 28 1355 

Cenário via reservada    
(25% AVs) 

69/-3 98,7/0 3,3/-6 54/1 28/0 1352/-0.2 

Cenário via reservada      
(50% AVs) 

77/8 99,7/1 2,9/-17 28/-47 16/-42 1205/-11 

Cenário espaço 
partilhado (25% AVs) 

73/3 99,1/1 3,2/-9 39/-26 22/-22 1279/-6 

Cenário espaço 
partilhado (50% AVs) 

79/11 100/2 2,8/-20 19/-64 12/-58 1166/-14 

Legenda: A percentagem de melhoria relativa dos indicadores de desempenho do tráfego está representada em negrito. 

A observação do Quadro 2 permite concluir que a velocidade média dos veículos aumentou na generalidade dos 

cenários, isto é, 8% no cenário de via reservada (50% AVs) e 3-11% nos cenários de espaço partilhado (25% e 

50% de AVs), com exceção do cenário de via reservada (25% AVs) onde aquela sofreu um decréscimo de 3%. 

Para o período analisado, a procura apenas excede ligeiramente a capacidade instalada em ambos os cenários 

com 25% de AVs. No entanto, todos os cenários mostraram um rácio de procura servida superior ao verificado 

no cenário base, sendo o cenário de espaço partilhado (50% de AVs) o único que corresponde à procura 

observada. Para além disso, a percentagem de redução no tempo médio de viagem, por distância, aumentou entre 

6-17% nos cenários de via reservada, e entre 9-20% nos cenários de espaço partilhado, com 25% e 50% de AVs, 

respetivamente. No que se refere ao atraso total no tempo de viagem, todos os cenários sofreram uma redução 

com exceção do cenário de via reservada (25% AVs) onde não se verificou qualquer alteração. Mais 

concretamente, a percentagem de redução do atraso total no tempo de viagem atingiu os 42% no cenário de via 

reservada (50% AVs) e 22-58% nos cenários de espaço partilhado (25% e 50% AVs). Finalmente, o tempo de 

viagem dos veículos sofreu uma redução de 0,2-11% nos cenários de via reservada, e de 6-14% nos cenários de 

espaço partilhado, para 25% e 50% de AVs, respetivamente.  

Em resumo, a velocidade média diminuiu ligeiramente apenas no cenário de via reservada com 25% de AVs, 

tendo aumentado nos restantes cenários. Nestes cenários, quanto maior for a percentagem de AVs, maior será o 

aumento de velocidade verificado. Estes resultados estão de acordo com os correspondentes ao tempo médio de 

viagem por distância percorrida e atraso total no tempo de viagem, ou seja, quanto maior for a percentagem de 

AVs, menores serão os tempos e atrasos médios de viagem verificados. O atraso médio mais curto foi verificado 

no cenário do espaço partilhado com 50% de AVs, o que corresponde a 12% do tempo total de viagem. A 

redução no número de horas viajadas (VHT), dos veículos que chegaram ao seu destino, sugere uma redução do 

nível de congestionamento atualmente existente, sendo muito mais pronunciada na estratégia de espaço 

partilhado, acentuando-se com o aumento da percentagem de penetração da frota de AVs.  

3.2 Principais contribuições 

Os resultados sugerem que os AVs melhoram o desempenho do tráfego com taxas de penetração que variam 

entre 25% e 50% para ambos os cenários referentes às estratégias de gestão de tráfego analisadas, exceto no 

cenário de via reservada (25 % AVs). Estes resultados comprovam as conclusões tiradas por [29]. De facto, para 

o cenário de espaço partilhado (50% AVs), numa situação sem congestionamentos, as viagens demorariam, em 
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média, 88% do tempo que atualmente demoram. Ou seja, o aumento da taxa de penetração no mercado de AVs 

tem um impacto significativo nas condições de fluxo de tráfego, como sugerido por [26]. No entanto, a 

percentagem de melhoria obtida nestes indicadores de desempenho, para cada um dos diferentes cenários 

estudados, não é proporcional ao aumento da sua penetração no mercado. 

4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O presente estudo, parte integrante de trabalho de doutoramento em fase de avaliação, contempla a avaliação dos 

benefícios da implementação dos AVs em termos de desempenho do tráfego, numa autoestrada altamente 

congestionada, ao abrigo de duas estratégias de gestão de tráfego, nomeadamente de via reservada e de espaço 

partilhado, para as quais foram estudados dois cenários distintos (25 % e 50 % de penetração da frota de AVs).   

O referido estudo permitiu concluir que os cenários relativos à estratégia de gestão de tráfego de espaço 

partilhado melhoraram significativamente o desempenho das operações de tráfego nos sublanços estudados da 

autoestrada A5, em condições de tráfego muito congestionado, em comparação com o cenário base, 

manifestando-se mais pronunciado com o aumento da percentagem da frota de AVs, muito embora não sejam 

proporcionais àquele aumento.  

Contudo, a avaliação do impacto dos AVs em autoestradas congestionadas não deverá centrar-se única e 

exclusivamente na eficiência do tráfego rodoviário, mas permitir uma visão mais alargada e integrada do mesmo 

no que se refere a outros aspetos cruciais para a qualidade de vida em geral tais como a segurança rodoviária, o 

ambiente, os consumos energéticos e a economia.   

Estudos futuros devem adotar outras técnicas que descrevam melhor os veículos inteligentes (por exemplo: 

modelação baseada na especificação de cada veículo ou clusters de veículos, “agente-based modeling”) e 

considerar uma gama mais ampla de penetração da frota de AVs, alargando as estratégias de gestão de tráfego a 

contextos urbanos. Devem considerar-se as comunicações entre veículos (V2V) e entre veículos e infraestruturas 

rodoviárias (V2I) e calcular-se o seu impacto conjunto na eficiência do tráfego e na segurança rodoviária. 

Associado a este impacto deverão considerar-se os impactos no consumo energético e no ambiente através do 

cálculo dos consumos e emissões a eles afetos, devendo promover-se a sua agregação num indicador de 

desempenho único. Além disso, os parâmetros de comportamento de condução dos AVs devem ser definidos e 

calibrados com base em dados reais de campo. Em resumo, neste tipo de análise deve procurar-se a melhor 

forma de lidar com a realidade, permitindo aos gestores da infraestrutura e do tráfego ter mais confiança na 

tomada de decisão inerente às medidas a adotar para integrar o impacto dos AVs no funcionamento global da 

mobilidade, sobretudo no que respeita ao transporte individual. 
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