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Modelagem Matemática do Estrangulamento de 
Tráfego próximo a um Posto de Pedágio 

Alessandro Teixeira Neto, 10/Set/2017. 

 

 

 

Considere as seguintes Hipóteses:  

(a) Há um fluxo constante de veículos na via à 110km/h.  

(b) Estes veículos mantém uma distância de 200m entre si.  

(c) Porém, 1km antes do pedágio, a velocidade da via é reduzida para 
60km/h.  

 

O presente estudo apresenta a Modelagem Matemática do Estrangulamento 
de Tráfego devido à redução de velocidade na via de rolamento. Trata-se de 
simples modelagem dinâmica da evolução do trânsito nos últimos 5km da 
via de rolamento antes do pedágio, com instantâneos tirados a cada 6,55s.  

 

 

 

110 km/h 60 km/h

30,56 m/s 16,67 m/s

 distância de seguimento:

200 m 109 m

6,55 s 6,55 s
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A Conclusão é a seguinte:  

(a) No instante t0 = 0,0s existem 21 veículos nos últimos 5km da via de 
rolamento e o veículo líder chega ao local onde a velocidade é reduzida 
para 60km/h (1km antes do pedágio).  

(b) No instante t9 = 58,9s (1 minuto) existem 30 veículos nos últimos 5km 
da via de rolamento e o nono veículo chega ao local onde a velocidade é 
reduzida para 60km/h (1km antes do pedágio).  

(c) A partir do instante t9 = 58,9s (1 minuto) a velocidade da via é reduzida 
para 60km/h numa frente de onda de engarrafamento que se amplia para 
além do quilometro (1km) anterior ao pedágio.  

(d) No instante t19 = 124,4s (2 minutos) a velocidade da via é 60km/h 
desde os 2km anteriores ao pedágio (existem 34 veículos nos últimos 5km 
da via de rolamento).  

(e) No instante t28 = 183,3s (3 minutos) a velocidade da via é 60km/h 
desde os 3km anteriores ao pedágio (existem 38 veículos nos últimos 5km 
da via de rolamento).  

(f) No instante t37 = 242,2s (4 minutos) a velocidade da via é 60km/h 
desde os 4km anteriores ao pedágio (existem 42 veículos nos últimos 5km 
da via de rolamento).  

(g) Finalmente, a partir do instante t47 = 307,6s (5 minutos) a velocidade 
da via é 60km/h nos últimos 5km da via de rolamento (e existe um total de 
47 veículos no trecho).  
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