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O sistema de transportes é 
complexo sendo que as 
opções de investimento 
devem ser cada vez melhor 
fundamentadas tendo por 
base análises robustas que 
integrem várias 
preocupações

É fundamental:
 Integrar as várias dimensões 

do problema;
 Os vários utilizadores
 O impacto do 

funcionamento de um 
elemento infraestrutural nos 
elementos adjacentes



Capacidade

AS DIMENSÕES DO PROBLEMA

Em Portugal, o poder 
politico e a sociedade em 
geral, tende a valorizar a 
fluidez em detrimento de 
outros fatores como a 
segurança e preocupações 
ambientais

A segurança rodoviária e 
a propensão para a 
ocorrência de acidentes 
é igualmente valorizado, 
contudo…

Os acidentes são 
eventos raros e acredita-
se que só acontecem 
aos outros!

Indicadores ambientais

Os impactes 
ambientais são cada 
vez mais valorizados
(emissões ambientais; 
ruido; consumo de 
energia),  sendo cada 
vez mais integrados 
em estudos 
multicritérios



Microssimulação

A microssimulação potencia a avaliação 
de diferentes estratégias de atuação em 
ambiente virtual evitando assim, a 
imposição de distúrbios no normal 
funcionamento do tráfego ou custos de 
implantação desnecessários (uma 
abordagem pró-ativa).

Cada veículo é tratado como uma entidade individual com 
características e comportamento próprio.

A SIMULAÇÃO

Permite inserir no sistema a variabilidade 
comportamental humana, variabilidade 
temporal, efeitos estocásticos do tráfego.

Disponibiliza ao decisor um conjunto alargado de indicadores de 
desempenho que sustentam o desenvolvimento de análises 
multicritérios
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A SIMULAÇÃO



Planeamento

Análises de custo-benefício
Avaliação do impacto de uma nova 
Estrada no espaço cicundante
Projecto (perfil transversal; estrutura do 
pavimento,…)

Gestão

Análises comparativas de diferentes 
modos de regulação
Impacto relativos à instalação de um 
novo polo gerador de tráfego
Otimização do funcionamento de um 
determinado elemento rodoviário

Modelo

Demoras

Fluxos de 
tráfego

Comprimen
tos de filas

Indicadores 
ambientais

INDICADORES DE DESEMPENHO



Modelo aplicado a Vila Real

- Níveis de tráfego 
relativamente moderados, 
mas que se traduzem na 
geração de 
congestionamentos/ demoras 
em sítios pontuais.

- Casco urbano: Espaços 
canais consolidados e 
restritivos.

- Oportunidade: Fase de 
definição de um conjunto 
de planos que valorizam o 
espaço público

- o trânsito pouco fluido, 
muito pára-arranca

- muitas manobras de 
estacionamento



Padrões de MobilidadeFluxos horários médios



Padrões de Mobilidade
Fluxos horários médiosAvaliação do desempenho

Seções criticas

R. Miguel Torga

R. 1º de Maio

R. Miguel Bombarda



Rede viária estruturante - propostas

PROPOSTA – avaliação 
do impacto de duas 
novas ligações 
rodoviárias
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Rede viária estruturante - propostas

PROPOSTA – avaliação 
do impacto de duas 
novas ligações 
rodoviárias



UCoimbra

Rede viária estruturante - propostas

Solução atual (8h30) Solução proposta (8h30)

PROPOSTA – avaliação do impacto de duas novas 
ligações rodoviárias nos pontos criticos
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Rede viária estruturante - propostas
PROPOSTA – valorização e defesa do espaço central

Solução atual (8h30) Solução proposta (8h30)



UCoimbra

Rede viária estruturante - propostas

Pares O/D Problema   
1 e 2

Problema    
3

Proposta
global

Global Base: 1467,5h 1375,2 h 1377,7 h 1327 h

313 tribunal -32 +8 -21

Pç Conceição -15 +39 +18

IP4_Este -179 +3 -178

IP4_Oeste -86 +3 -86

R. Noruega -65 +21 -67

tribunal 313 -12 -113 -116

Pç Conceição -19 -41 -50

IP4_Este -216 -7 -207

IP4_Oeste -40 -113 -117

R. Noruega -34 -116 -118

Variação do tempo de viagem /veículo (seg.)



UCoimbra
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