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RESUMO 

O sistema de transporte rodoviário desempenha importante papel no desenvolvimento econômi

ca de um país pelos atributos que, intrinsecamente, capacitam-no para o suprimento de matérias

primas, para a distribuição de produtos acabados e para o deslocamento de pessoas. Esse sistema 

será mais qualificado quanto melhor tiver sido planejado e melhor a sua infra-estrutura tiver sido 

implantada e mantida segundo padrões estabelecidos. Porém, tais atividades absorvem, além de 

mão-de-obra especializada e equipamentos modernos, altos recursos financeiros, nem sempre 

disponíveis, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil, que se voltam, assim, para o 

setor privado a fim de captar tais recursos. Para atrair investimentos desse setor, é necessário 

mostrar o retorno dos mesmos. No caso de rodovias, esse retorno é obtido com a cobrança de 

pedágios, cujos valores dependem do tráfego estimado e do número de cabines a serem instaladas 

para atendimento da demanda. O objetivo do presente trabalho é mostrar o potencial do software 

Arena na simulação de praças de pedágio. 

PALAVRAS-CHAVE 

Pedágios rodoviários; simulação de praças de pedágio. 

INTRODUÇÃO 

Em 1995, foi instituído no Brasil o Sistema 

Nacional de Viação (SNV) pela Lei Federal nº 1.176-

A/95, que prevê que a operação de transportes 

seja exercida, sempre que possível, pela iniciativa 

privada por meio de contratos de concessão, per

missão ou autorização para prestação de servi 

ços nesse setor. Para cobrir custos de construção, 

aumento de capacidade, restauração e conserva

ção, a concessionária é ressarcida por meio de 

cobrança de pedágio ou por outros empreendi

mentos e atividades comerciais associados ao trá

fego da rodovia concedida. 

As justificativas apontadas para as conces

sões rodoviárias são: 

- geração de investimentos com a recupe

ração e a ampliação de infra-estrutura viária; 

* MSc, Chefe da Seção de Engenharia em Fortificação e Construção do IME. 

** MSc, Doutoranda do Prog ra ma em Engenharia de Transportes da COPPE/ UFRJ. 

*** PhD, Professora Titular do Mestrado em Engenharia de Transportes do IME. 

30 3Q QUADRIMESTRE DE 2005 C~'I' 



- inexistência de mecanismos próprios de 

financiamento; 

- introdução de serviços de auxílio aos usu

ários (resgate médico, guincho, socorro mecâni

co, telefonia e controle de tráfego) a fim de au

mentar a segurança e a confiabilidade; 

- aplicação de capital privado na forma de 

recursos próprios do acionista; 

- financiamento do setor público (pelo au

mento da arrecadação fiscal); 

- geração de empregos e desenvolvimen

to regional; 

- preparação da rodovia para crescimento 

da produção; e 

- introdução de novas tecnologias no se

tor de transporte. 

Um estudo realizado pela Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) em 2003, denomi

nado Pesquisa Rodoviária, diagnosticou as con

dições das principais rodovias federais e estadu

ais brasileiras, analisando conjuntamente os três 

aspectos mais importantes relacionados à qua

lidade e à segurança viárias, quais sejam: pavi

mentação, sinalização e geometria. 

Com essa pesquisa, cujos resultados são 

apresentados esquematicamente na figura 1, ve

rificou-se que os problemas de infra-estrutura no 

Brasil são muitos, já que 83% da malha avaliada 

apresentou, em maior ou menor grau, algum tipo 

de imperfeição quanto ao seu estado geral de 

conservação, requerendo obras de restauração e 

melhoramentos para que se atinjam índices de 

eficiência em relação à segurança, à fluidez e à 

capacidade viária e para que se satisfaçam os prin

cípios da sustentabilidade ambiental. Apenas 17% 

da malha rodoviária federal encontram-se em 

bom ou ótimo estado de conservação. 

Segundo dados do mesmo estudo, apre

sentados na tabela 1, as maiores deficiências de 
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Figura 1 - Estado de conservação das rodovias brasileiras. 

Fonte: Adaptado de CNT (2003) apud MARTINS (2005) 

pavimento, sinalização e geometria viária encon

tram-se no Nordeste brasileiro, onde 53,8% das 

rodovias estão em ruim ou péssimo estado de 

conservação. Percebe-se claramente a existên

cia de um desbalanceamento qualitativo regio

nal, amplamente favorável às regiões Sudeste e 

Sul, em detrimento, principalmente, da região 

Nordeste. Isso se constitui numa situação com

prometedora do desenvolvimento econômico 

e da integração regional. 

Tabela 1-Estado de conservação das rodovias 
brasileiras por Região 

Unidade da Estado Geral (%) 

Federação 
Ótimo Bom Defi ciente Ruim Péssimo 

Norte 1,2 6,0 41 ,5 32 19,2 

Nordeste 2,0 7,9 36,3 29,1 24,9 

Sudeste 6,5 15,5 46,6 21,5 9,9 

Sul 7,7 22,8 41 ,6 19,1 9,8 

Centro-Oeste 3,6 17,3 41 ,3 22,8 15,1 

Fonte: CNT (2003 ) apud MARTINS (2005) 

A concessão da rede viária à iniciativa priva

da se torna, então, um caminho viável para solu

ção desses problemas. 

OBJETIVO 

o objetivo do presente trabalho é mostrar 

o potencial do software Arena na simulação de 

praças de pedágio, Para tal, projetam-se cenários 

para diversas situações de tráfego ao longo da 
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rodovia federal BR-163 - Cuiabá/MT-Santarém/ 

PA, para serem tratados com o software de simu

lação Arena. Essa ferramenta permite simular o 

tráfego da rodovia e calcular o número de cabi

nes de pedágio a serem implantadas em cada 

trecho por meio do desenvolvimento de mode

los estruturados que propiciam o tratamento 

estatístico das informações e a aplicação de Teo

ria das Filas. A BR-163 foi escolhida, pois terá tre

chos pavimentados e recuperados ao longo de 

seus mais de 1.700km, variando assim o volume 

do tráfego da mesma. 

Como já mencionada, a atividade de arreca

dação de pedágio tem a finalidade de viabilizar 

economicamente a gestão, a operação, a manu

tenção e a conservação da rodovia por meio de 

cobrança de tarifa de uso. Essa atividade é realiza

da nas praças de pedágio, constituídas por pré

dio de administração e por cabines de cobrança. 

O atendimento nas cabines de pedágio deve 

ser estruturado de modo a impor o mínimo de 

retenção aos usuários, evitando a evasão de veí

culos e oferecendo condições adequadas de se

gurançat tanto para os funcionários como para 

os usuários e para o capital arrecadado. O aten

dimento pode ser manual, semi-automático ou 

automático. Neste trabalhot foi tratado apenas 

o atendimento manual. 

O número de cabines a serem instaladast os 

custos de implantação e operação das mesmast 

a demanda de tráfego na via e a tarifa a ser cobra

da são os subsídios necessários para a avaliação 

econômica da concessão. 

CARACTERIZAÇÃO DA RODOVIA BR-163 

A rodovia Cuiabá-Santarém foi aberta no 

início da década de 1970 com a finalidade de li

gar a região Centro-Oeste ao porto de Santarém, 
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num múltiplo contexto de integração nacionalt de 

expansão da fronteira agrícola e de exploração 

dos imensos recursos naturais da Região Amazô

nica. A justificativa original para a abertura da ro

dovia incluía a expansão da colonização agrope

cuária no lado do Mato Grosso e a ocupação do 

IIgrande vazio demográficoll entre os rios Xingu e 

Tapajós no lado paraense. Além dissot havia a ex

pectativa de aproveitamento econômico dos ri

cos depósitos minerais (em especial t ouro) exis

tentes na região de Itaituba/PA. 

Da extensão total da rodovia (l.765kmlt ape

nas o trecho matogrossense compreendido en

tre Cuiabá e Guarantã do Norte (714km) e parte 

do trecho paraense entre Santarém e Rurópolis 

(98km) foram pavimentadost enquanto a maior 

parte da estrada permaneceu sem pavimenta

ção. Na década de 1990, houve uma redução drás

tica na manutenção da rodovia t a qual levou à 

degradação do seu leito e ao aumento da erosão 

nas suas margens. 

Depois de três décadas de abandono, a per

cepção das vantagens de escoar a crescente pro

dução agrícola do norte de Mato Grosso através 

dos portos de Miritituba/PA (próximo à Itaituba) 

ou de Santarémt desafogando outras vias de es

coamento de grãost mostrou o asfaltamento da 

BR-163 como uma obra estratégica para o desen

volvimento regional t especialmente por ter-se 

estimado uma expressiva redução nos custos de 

transporte da safra agrícola através dessa via t em 

comparação com as principais rotas atualmente 

utilizadas (que chegam aos portos de Paranaguá/ 

PR e de Santos/SP). A obra serviria também para 

escoar produtos eletroeletrônicos da Zona Fran

ca de Manaus, carnet madeira e, em menor pro

porção, produtos agroflorestais destinados ao 

mercado do Centro-Sul do País (Grupo de Traba

lho Interministerial t 2004). 



Cabe mencionar que essa via, nas condi

ções atuais, permite o tráfego sofrido durante o 

período de seca enquanto que o seu uso fica prati

camente inviabilizado no resto do ano, isolando 

a população de sua área de influência da região 

do entorno. 

Baseados nesses fatos, o Ministério dos Trans

portes contratou o Estudo de Viabilidade Técnica 

e Econômica da BR-163/MT/PA,que incluía como 

objetivo a avaliação da implantação de pedá

gios ao longo da via. 

Dados de tráfego atual 

A empresa Engesur, contratada para o de

senvolvimento do Estudo de Viabilidade Técnica 

e Econômica da rodovia, instalou oito postos para 

controle e levantamento de informação sobre as 

cargas transportadas na via em locais estraté

gicos, que produziram os dados contidos na tabe

la 2 e no gráfico 1, a seguir. 

Tabela 2 - Volume de tráfego em 2004 

Tipo de 
veículo 

Passeio 

Camionetas 

Ónibus 

Caminhões 

Bitrem 

Rodotrem 

Motocicletas 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

O 

Postos 

1 2 3 4 5 

479 632 410 251 11 

559 664 394 260 53 

37 56 70 50 10 

1.205 846 743 563 124 

634 21 2 62 36 2 

75 34 2 2 O 

105 99 217 92 11 
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Gráfico 1 - Volume de tráfeg o atua l 

A partir desses dados, foram criados alguns 

cenários de comportamento do tráfego, caso a via 

fosse totalmente recuperada. 

Projeções de tráfego para 2007, 

2015 e 2032 

Para realizar projeções de tráfego futuro, a 

Engesur considerou três parcelas de demanda: 

- a primeira, relativa a um crescimento da 

demanda atual com taxas de 3% para o Estado 

do Mato Grosso e de 4,5% para o Estado do Pará, 

correspondentes ao crescimento da população e 

do PIB da região; 

- a segunda, relativa à atração de tráfego de 

outras rotas para a BR-163/MT/PA (tráfego des

viado) por conta do asfaltamento; e 

- a terceira, relativa à possibilidade de de

senvolvimento econômico social da área de influ

ência, ocasionado pelas melhorias de acesso pro

porcionadas pela pavimentação da BR-163/MT / 

PA (tráfego gerado). 

Os dados obtidos para os anos 2007, 2015 e 

2032 são os contidos nas tabelas 3, 4 e 5 e nos 

gráficos 2, 3 e 4, a seguir. 

Tabela 3 - Volume de tráfego estimado 
para o ano 2007 

Tipo de Postos 

ve iculo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Passeio 523 691 448 274 18 23 26 25 

Camionetas 611 726 431 284 85 11 8 150 62 

Ónibus 40 61 76 55 16 26 34 9 

Caminhões 1.543 1.1 52 1.040 843 426 354 341 310 

Bitrem 802 753 785 768 742 751 560 555 

Rodotrem 78 74 77 76 73 73 55 55 

Motocicletas 115 99 237 101 18 28 37 25 

Representação dos Cenários 

Total 

2.028 

2.467 

317 

6.009 

5.716 

561 

660 

Os dados de tráfego (Volumes Médios Diá

rios - VMD) para os cenários dos anos 2007,2015 

e 2032 e para cada um dos 11 postos de pedá-
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Gráfico 2 - Volume de tráfego estimado para o ano 2007 

Tabela 4 - Volume de tráfego estimado 

para o ano 2015 

Tipo de 
veículo 1 2 

Passeio 663 691 

Camionetas 774 919 

Ónibus 51 78 

Caminhões 2.508 t .953 

Bitrem 1.605 1.506 

Rodotrem 156 148 

Motocicletas 145 137 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

O ~~ ~m 

Postos 

3 4 5 

568 347 25 

545 360 120 

97 69 23 

1.870 1.695 1.123 

1.571 1.536 1.482 

155 151 146 

300 127 25 
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168 
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1.021 

1.484 
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39 

Total 
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1.002 959 12.131 

1.116 1.110 11.410 

110 110 1.122 
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Gráfico 3 - Volume de tráfego estimado para o ano de 2015 

Tabela 5 - Volume de tráfego estimado 

para o ano 2032 

Tipo de Postos 

veículo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Passeio 1.096 1.446 938 574 53 68 78 75 

Camionetas 1.279 1.519 901 595 254 355 452 187 

Ónibus 85 128 160 114 48 78 102 28 

Caminhões 4.358 3.442 3.303 2.897 2.199 1.983 1.943 1.852 

Bitrem 1.850 1.506 1.571 1.536 1.486 1.489 1.124 1.110 

Rodotrem 179 148 155 151 146 146 110 110 

Motocicletas 240 137 496 210 53 83 112 75 
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Gráfico 4 - Volume de tráfego estimado para o ano 2032 

Tabela 6 - Dados de tráfego para os cenários 

dos anos 2007,2015 e 2032 

~ 2007 2015 2032 
Postos (VMD) (VMD) (VMD) 

1 3.714 5.902 9.086 
2 3.565 5.616 8.416 
3 3.094 5.105 7.525 
4 2.400 4.287 6.078 
5 2.400 4.287 6.078 
6 2.400 4.287 6.078 
7 1.377 2.945 4.239 
8 1.377 2.945 4.239 
9 1.372 2.927 4.202 
10 1.203 2.580 3.921 
11 1.042 2.351 3.437 

gios a serem instalados ao longo da via, em lo

cais selecionados pela consultora, estão apre

sentados na tabela 6 acima. 

SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS 

o software Arena foi utilizado para simular 

o tráfego ao longo da BR-163 e determinar o nú

mero de cabines de atendimento em cada praça 

de pedágio e para cada cenário futuro. Na figura 

2, mostra-se um exemplo de praça de pedágio 

modelada com o aplicativo. 

Dados utilizados 

O Arena permite tratar o problema de pedá

gio como um sistema com filas, e, como tal, há ne

cessidade de se estabelecer cinco características 

básicas para seu equacionamento, quais sejam: 



Praça de Pedágio P1 (BR-163/MT, Km 670) 
Volume Médio Diano: 9.086 ve ículos Volume na Hora de Pico: 836 veiculos 
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Figura 2 - Modelo de praça de pedágio em funcionamento. 

- taxas de chegada dos veículos que aden

tram na praça de pedágio, por unidade de tem

po, com respectiva distribuição de probabilidade; 

- taxas de atendimento dos veículos para 

cada cabine de pedágio, por unidade de tempo, 

com respectivas distribuições de probabilidade; 

- número de cabines de atendimento em 

paralelo; 

- limitações para as filas, como tamanho má

ximo e tempo médio de permanência; e 

- disciplina de atendimento. 

Deve ser observado que se trata do estudo 

de cenários, isto é, de casos que foram criados co

mo possíveis realidades futuras. Portanto, todas 

essas características foram estabelecidas com base 

em atividades coletadas do mundo real. 

Tempos entre chegadas 

Para representar o tempo entre chegadas 

sucessivas de veículos nas praças de pedágio, foi 

obtida a partir dos dados anteriormente mencio

nados uma distribuição exponencial com taxa ÀN 

igual a 8% do VMD, por ser este o valor consagra

do para representar o volume médio em traba

lhos técnicos. Ainda, tendo em vista que os valo

res de t ráfego estimados podem flutuar, foram 

criadas três situações: 

- normal: ÀN = O,08.VMD; 

- pessimista: Àp = O,92.ÀN; 

- otimista: Ào = l ,15.ÀN· 

o tráfego circulando por cada praça de pedá

gio foi distribuído nos dois sentidos da rodovia, 

obedecendo à proporção de cabines de cada lado. 

Tempos de atendimentos 

Após pesquisa de campo desenvolvida em 

duas praças de pedágio da BR-040 (Rio de Janeiro/ 

RJ - Juiz de Fora/MG), para representar o tempo de 

atendimento de cada cabine foi obtida uma distri

buição do tipo Beta, com média de 25,2 segundos. 

Por ter sido observado que a composição 

de tráfego da BR-040 é diferente da composição 

da BR-163, os tempos de atendimento dos car

ros e dos caminhões foram computados em sepa

rado. Na seqüência, os diferentes tempos de aten

dimento para cada veículo foram proporcional 

mente contabilizados na distribuição de veícu

los da BR-163, chegando-se assim à distribuição 

Beta mencionada. 

Número de cabines de atendimento em 

paralelo para cada praça de pedágio 

Segundo o projeto sob análise, para cada 

praça de pedágio a ser implementada, o núme

ro c de cabines de atendimento deve ser tal que 

3 ::; c ::; 6 durante todo o período de concessão. 

Entretanto, foi permitido que c assumisse o va

lor 2 por ter sido observado um baixo volume 

de tráfego. 

O valor ótimo de c a ser adotado em cada 

praça de pedágio foi estipulado como aquele que, 

além de satisfazer a condição acima, evita a reten

ção de veículos numa fila de atendimento qual

quer em tempo igualou superior a cinco minutos. 

Limitação do espaço para a fila 

e disciplina de atendimento 

Como em todo sistema de pedágio, não foi 

considerada restrição ao tamanho da fila, mas tão-
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somente restrição ao tempo de permanência na 

mesma, e foi adotada a disciplina FIFO (first-in first

out), por ser esta a disciplina preconizada para 

dimensionamento de pedágios. Em todas as ca

bines, foi considerado o atendimento manual. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Os relatórios do Arena indicam possíveis gar

galos e ociosidades do sistema modelado, auxili

ando na otimização do projeto. 

Pedágio com cobrança manual 

Os resultados do software Arena relativos 

ao número de cabines a serem instaladas em 

cada praça, para cada uma das três situações de 

cada cenário simulado, são os apresentados na 

tabelá 7 a seguir. 

Tabela 7 - Quantidade de cabines por praça de 
pedágio, por situação e por ano 

Ano Si!. PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 ppg PP10 
O 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

2007 N 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
O 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 

201 5 N 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 
P 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
O 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 

2032 N 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 
P 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 

Avaliando o cenário otimista (fluxo de trá

fego que supere em 15% o valor estimado), pode 

ser observado que, apenas nos dois primeiros 

postos e para o cenário 2032, são necessárias 

seis cabines de atendimento. Também pode ser 

observado que o número de cabines a serem 

instaladas nos pedágios do Estado do Pará man

tém-se em duas até o ano 2032. 

Pedágio com cobrança semi-automatizada 

O presente trabalho de simulação com aten

dimento exclusivamente manual pode ser plena-
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mente adaptado para receber em todas ou em 

algumas cabines serviços automatizados e semi

automatizados. Contudo, faz-se mister que sejam 

obtidos novos dados sobre: 

- o tempo de atendimento de cada cabine 

automatizada ou semi-automatizada, que pode 

apresentar valores muito diferentes em função 

do equipamento a ser empregado; 

- o comportamento do motorista com o no

vo serviço; 

- a taxa de adesão dos veículos aos siste

mas automatizados e semi-automatizados, que 

obrigatoriamente redistribuirá o VMD entre as 

cabines desses serviços e as de atendimento ma

nual (por exemplo, no caso de uma praça com 

quatro cabines, se 20% do VMD fizer uso do siste

ma automatizado nas duas cabines das pontas, 

haverá uma concentração de 80% de veículos 

nas cabines manuais, podendo-se gerar 

grandes filas nas mesmas). 

PP11 

CONCLUSÕES 2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

A modelagem de problemas de trans

portes não é uma atividade trivial por di

versas razões. 

- O ambiente é altamente dinâmico e 

os processos são, muitas vezes, não-padronizados. 

- Normalmente, as variáveis e parâmetros 

envolvidos são múltiplos, dispersos e, muitas ve

zes, incompletos e de baixa confiabilidade. 

Enquanto os modelos analíticos requerem 

um número grande de simplificações para se 

tornarem matematicamente tratáveis, os mo

delos de simulação não apresentam tais restri

ções. Além disso, nos modelos analíticos, as aná

lises recaem apenas sobre um número limitado 

de medidas de desempenho, enquanto que os 

dados gerados pelos modelos de simulação per-



mitem a análise de, praticamente, qualquer me

dida concebível. 

vez que o modelo simulado responda de forma 

adequada pelas características da situação real, po

dem-se capturar dados dessa realidade, submetê

los ao modelo, analisar os resultados e concluir 

sobre seu provável comportamento. [ID 

Assim, a simulação pode ser a solução mais 

apropriada para tratar problemas complexos e 

de difícil modelagem como o apresentado. Uma 
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É obra que ressalta a importância da difusão do 

pensamento militar do Marechal Castello Branco, insigne 

personagem de nossa História Militar. 

Longe de ser definitivo, o presente trabalho traz um 

apanhado sintético dos principais aspectos da vida daquele 

que foi, talvez, uma das mais importantes personalidades 

do século XX no Brasil. Conhecê-lo melhor é 

necessário para que se possa acompanhar os inúmeros 

trabalhos sobre nosso passado recente. 
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