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Administração de Pesquisa e Inovação em Tecnologia 

RMRJ Região Metropolitana do Rio de Janeiro

SINIAV Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos

SRA Swedish Road Administration

TFL Transport for London

TMA Taxa Mínima de Atratividade

VAO Veículos de Alta Ocupação

VES (Vídeo Enforcement System) – Sistema de Monitoramento por 

Vídeo

VOC (Voluable Organic Composes) – Compostos Voláteis Orgânicos

VPL Valor Presente Líquido

VTPI Victoria Transport Policy Institute

UEP Unidades Espaciais de Planejamento
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RESUMO

Nesta dissertação propõe-se uma metodologia para a implantação de pedágio 
urbano. O pedágio urbano é um sistema de pedágio onde uma grande área central 
de uma cidade é delimitada através da instalação de um tipo de cobrança nas vias 
de  acesso  a  esta  área  utilizando para  isso  um sistema  eletrônico.  Para  tal,  foi  
realizada uma pesquisa sobre as cidades que já o adotaram e as tecnologias em ITS 
utilizadas no pedágio urbano.

Deseja-se  com  esta  implantação,  ao  mesmo  tempo,  reduzir  o  número  de 
automóveis trafegando nas vias, melhorar as condições ambientais e gerar receita 
para investimentos em transportes.

 A  Cidade do  Rio  de  Janeiro  foi  utilizada  em um estudo  de  caso,  onde  a 
metodologia foi aplicada, simulando todas as etapas necessárias para a implantação 
do  pedágio  urbano,  mostrando  o  seu  funcionamento,  resultados  e  benefícios 
trazidos para a cidade.   
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ABSTRACT

In  this  dissertation  is  proposed  a  methodology  for  the  implantation  of  a 
congestion charging. The congestion charging is a toll system that charge a large 
central area of a city using an electronic system. For such, it was made a research 
about the cities that adopted it and the ITS technology used in congestion charging.

The objective of this implantation is, in the same time, reduce the traffic of cars, 
improve the environment conditions and create money to be invested in transports. 

The city of Rio de Janeiro was used in a study case, where the methodology was 
used, simulating all the necessary stages for the implantation of congestion charging, 
showing its functioning, results and  benefits for the city.             
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1.      INTRODUÇÃO

1.1    CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O  crescimento  populacional  e  o  desenvolvimento  urbano  são  fenômenos 

contemporâneos comuns  a todas  as  grandes cidades do mundo.  Desde 1950 a 

população  urbana  mundial  vem  aumentando,  não  coincidentemente  na  mesma 

época em que foram implantados os primeiros grandes equipamentos de transportes 

como  rodovias  e  auto-estradas,  sendo  esta  urbanização  uma  das  tendências 

dominantes das mudanças econômica e social sofridas a partir da segunda metade 

do século XX. 

Segundo CÂMARA e MACEDO (2004),  o rápido crescimento  urbano levou a 

Cidade do México a contar, no ano de 1989, com 19,6 milhões de habitantes e uma 

frota  circulante  de  quase  3  milhões  de  automóveis,  responsável  por  80%  das 

emissões  de  carbono nas  cidades.  Em  Xangai,  segundo  reportagem da  revista 

EXECUTIVE DIGEST (2007),  a cidade  registra o maior  surto de  crescimento da 

China,  com  uma  população  de  15  milhões  de  habitantes  e  uma  densidade 

populacional que já ultrapassou,  em alguns bairros, a de Tóquio ou Nova Iorque.  

Até  o  meio  do  ano  de  2007,  Xangai  já  havia  recebido  mais  de  400  mil  novos 

habitantes e ainda eram esperados outros 200 mil até o final do ano. 

No caso brasileiro, segundo dados do censo populacional realizado no ano 2000 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população do Brasil era 

de  169.799.170  habitantes,  dos  quais  81,25%  residentes  em  áreas  urbanas.  

Segundo a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (2004),  na cidade de 

São Paulo, por exemplo, mais de 5 milhões de pessoas utilizam o transporte público 

urbano,  realizando  mais  de  39  milhões  de  viagens  por  mês.  Também  tem-se 

observado  um  crescimento  acelerado  no  uso  do  transporte  individual,  como 

registrado  pela  pesquisa  da  COMPANHIA  METROPOLITANA  DE  SÃO 

PAULO/METRÔ SP (2002), que constatou que 53% das viagens dentro da região 

metropolitana de São Paulo são feitas por automóveis enquanto 47% são feitas por 
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transportes  coletivos.  Esta  tendência  de  crescimento/decrescimento  das  viagens 

para o caso de São Paulo são representados na FIG. 1.1.

Viagens Motorizadas  na Região Metropolitana de São Paulo
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FIG. 1.1 Gráfico com a evolução das viagens motorizadas em São Paulo

Segundo reportagem da revista Época de 14/03/2008, Edição nº 513, a frota de 

automóveis da cidade de São Paulo chega a 6 milhões de veículos, o que equivale a 

relação de dois habitantes por veículo. Esta proporção ajuda a explicar os atuais 

níveis de engarrafamento na cidade, que no dia 13 de março de 2008 registrou o 

seu recorde, um total de 221 quilômetros de congestionamentos. 

Mas  no  Brasil,  não  é  apenas  a  cidade  de  São  Paulo  que  tem sofrido com 

problemas de mobilidade. Segundo reportagem da revista Época  de 17/03/2008, 

estudos  do  engenheiro  carioca  Fernando  MacDowell  indicam que  a  velocidade 

média nas grandes vias cariocas caiu em 70% nos últimos 10 anos, no bairro da 

Lagoa a velocidade média entre às 07:00 e 08:00 da manhã era de 89Km/h em 1997 

chegando a 20km/h em 2002 enquanto na Barra da Tijuca a velocidade média caiu 

pela metade, de 66Km/h para 33Km/h. 

Todo este quadro caótico, agravado pelos sucessivos recordes de produção da 

indústria automobilística brasileira, que apenas em 2006 fabricou 46,6 milhões de 

automóveis,  traz  a necessidade urgente  da busca por  soluções para as  cidades 

brasileiras.    

Antes  do  Brasil,  em  muitas  outras  cidades  do  mundo,  a  degradação  da 

mobilidade e, consequentemente, a do bem estar urbano já havia chegado a índices 
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alarmantes e inaceitáveis. Por isso, a partir da década de 70, muitas destas cidades 

recorreram à restrição veicular chamada pedágio urbano.

O pedágio urbano é  um sistema  de  pedágio  diferente do  convencional  cuja 

cobrança  é  feita  pelo  uso  de  vias  especiais,  como,  por  exemplo,  em  rodovias 

concessionadas.  No  caso  do  pedágio  urbano uma  grande área  central  de  uma 

cidade  é  delimitada  através  da  instalação  de  um tipo  de  cobrança  nas  vias  de 

acesso a esta área, utilizando, em sua maioria, um sistema eletrônico, mas sem a 

utilização de cancelas.

Doze cidades já adotaram o pedágio urbano e outras possuem projetos para sua 

implantação.  Cingapura,  Bergen,  Oslo,  Trondheim,  Kristiansand,  Stavanger, 

Namsos,  Tønsberg,  Durham,  Londres,  Estocolmo  e  Milão  se  beneficiam  dos 

aspectos  positivos  trazidos  pelo  pedágio  urbano  e  disseminam  informações 

pertinentes sobre a sua implantação, configuração, funcionamento e tecnologia.

Desde 1975, quando foi implementado o primeiro pedágio urbano, foram muitas 

as  evoluções  apresentadas.  As  tecnologias  usadas,  a  abrangência  da  área 

pedagiada, os tipos de veículos a pagar a tarifa e até mesmo o destino da renda 

derivada da tarifa sofreram distintas adaptações pelas cidade que o adotaram. Mas 

durante estas evoluções, um objetivo passou a tomar força e tornou-se corrente em 

todos os pedágios urbanos, a busca pela sustentabilidade.

  
1.2    OBJETIVO

Esta  dissertação  tem  como  objetivo  desenvolver  uma  metodologia  para  a 

implantação de um pedágio urbano que tenha a função de diminuir o tráfego de 

veículos de uso individual, melhorar as condições ambientais e gerar receita para 

investimentos em transportes.

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
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As justificas para a realização desta dissertação são a escassez cada vez maior  

de espaço viário devido ao crescente acúmulo de automóveis nas vias das cidades, 

além da falta de recursos para investimentos em transporte público e melhoria do 

meio  ambiente,  fato  que  assola  cidades  em  todo  o  mundo,  principalmente  as 

cidades de países em desenvolvimento. Estes problemas podem ser mitigados com 

a implantação do pedágio urbano, pois além de reduzir drasticamente o volume de 

automóveis circulando nas regiões centrais, será uma fonte de receita para projetos 

voltados a sustentabilidade urbana. 

O  investimento  em  transporte  público  irá  incentivar  a  redução  do  uso  dos 

automóveis. Esta redução dos veículos irá impactar positivamente em toda a cidade 

através de benefícios sócio-econômicos como a redução do número de acidentes, a 

diminuição das emissões de CO2, redução dos tempos de viagem, a melhoria da 

qualidade do ar e a redução dos níveis de ruídos.    

Para  a  mobilidade  sustentável,  também  serão  investidos  os  recursos 

provenientes da receita do pedágio urbano em meios de transporte não motorizados, 

como bicicleta e até mesmo a caminhada, o que gerará muitos benefícios sociais e 

ecológicos. 

1.4    ESTRUTURA

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma:

Capítulo 1 –  Introdução: Neste capítulo são apresentadas as considerações 

iniciais sobre o assunto, o objetivo, a justificativa, a relevância e a composição da 

dissertação. 

Capítulo  2  –  Caracterização  de  pedágio  urbano: Neste  capítulo  são 

apresentadas todas as cidades que adotaram o pedágio urbano, as características 

que os diferenciam e esquemas pedagiados derivados do pedágio urbano. 

Capítulo 3 – Análise das tecnologias utilizadas na implantação do pedágio 

urbano: Neste  capítulo  são  apresentadas  as  tecnologias  utilizadas  no  pedágio 

urbano e as inovações em ITS (Inteligent Transport System), aplicadas a ele.
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Capítulo 4 –  Proposta de uma metodologia para implantação do pedágio 

urbano:  Neste capítulo é apresentada a metodologia para a aplicação do pedágio 

urbano visando a sustentabilidade de todo o sistema de transportes, onde todos os 

seus componentes  são  contemplados,  sendo de possível  aplicação em qualquer 

cidade. 

Capítulo 5 – Aplicação da metodologia na Cidade do Rio de Janeiro: Neste 

capítulo é apresentada a aplicação da metodologia na Cidade do Rio de Janeiro, 

com os estudos sobre a área a ser pedagiada, a escolha das vias pedagiadas, o 

estudo  de  viabilidade,  a  aplicação  da  receita  em transportes  e  todos  as  ações 

apontadas na metodologia.

 Capítulo  6  –  Conclusões  e  Recomendações: Neste  último  capítulo  são 

apresentadas  as  conclusões  deste  estudo,  assim  como  propostas  algumas 

sugestões  para  a  elaboração  de  futuros  estudos  que  dêem prosseguimento  ao 

assunto.
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2.      CARACTERIZAÇÃO DE PEDÁGIO URBANO

2.1    CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na década de 60, quando começou-se a questionar o fato de serviços públicos 

como água e luz serem cobrados, e por outro lado, a utilização das vias públicas 

continuar a ser gratuito, foram dados os primeiros passos para o desenvolvimento 

do  pedágio  urbano.  Foi  uma  idéia  lançada  inicialmente  por  economistas  e 

especialistas de trânsito, mas por receio de setores políticos, que temiam colocar em 

prática esta idéia polemica, ela não foi levada em diante imediatamente na Europa. 

O pedágio urbano é um sistema de pedágio diferente ao do convencional. Neste 

uma  grande  área  central  da  cidade  é  delimitada  através  da  instalação  de 

equipamentos eletrônicos ou cabines de pedágio em suas vias de acesso. Todos os 

veículos  que  entram  nesta  área  são  identificados  e  cobrados,  mas  apenas  os 

veículos coletivos são isentos da tarifa.Este funcionamento pode ser exemplificado 

na FIG. 2.1. 

FIG. 2.1 Diagrama do sistema de pedágio urbano

Os transportes públicos e individuais entram na área pedagiada após passarem 

por um dos pedágios instalados nas vias de acesso à esta área. Todos os veículos 

são identificados pelo pedágio, mas apenas os veículos de transporte individual são 
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sujeitos a cobrança da tarifa. O pagamento da tarifa permite a circulação do veículo 

de transporte individual por toda a área delimitada, sendo vedado este direito assim 

que o próprio deixe o sistema, ou seja, quando o veículo passa novamente por um 

pedágio e volta ao perímetro urbano. 

Segundo CÂMARA e MACEDO (2004),  apenas em 1975 o primeiro pedágio 

urbano  foi  implantado,  bem  longe  da  Europa,  em  Cingapura,  onde  após  sua 

implementação, foi diagnosticado pelo governo local a redução de 45% do tráfego, 

redução de 25% dos acidentes de trânsito e um aumento de 20% na utilização do 

transporte  público.  Logo,  os  temores  referentes  a  sua  implementação 

desapareceram, os resultados obtidos foram de tamanho sucesso que chamou a 

atenção de outras cidades do mundo. 

Com o agravamento da situação ambiental nos centros urbanos, o crescimento 

desordenado do tráfego e a falta de recursos para investimentos em transportes de 

massa, o Pedágio Urbano, também chamado de “urban toll”, “congestion charging” 

ou “congestion pricing”, tornou-se ao longo dos anos uma opção para que muitas 

cidades procurassem a solução destes problemas. 

Neste capitulo apresentam-se todas as cidades que adotaram o pedágio urbano 

até hoje, com os seus esquemas, áreas pedagiadas, objetivos da implementação do 

sistema e as suas característica. Além disso, também são apresentados esquemas 

derivados do pedágio urbano e a evolução desta restrição veicular.

2.2    CINGAPURA (1975)

Cingapura  tem uma  população  de  4.425.720  habitantes  segundo  o  CENSO 

2005, uma área de aproximadamente 647 Km² e possui cerca de 707.000 veículos. 

Cingapura  ("Cidade  do  Leão")  é  uma  cidade-estado  do  Sudeste  Asiático,  cuja 

ocupação não passa de uma ilha principal e algumas ilhotas secundárias ao largo do 

extremo  sul  da  Península  Malaia.  Ao  norte,  apenas  um  estreito  canal  separa 

Cingapura da Malásia e ao sul o Estreito de Malaca separa o país da Indonésia. 

 O pedágio urbano de Cingapura foi implantado em 1975, batizado com o nome 

de ALS (Area Licensing Scheme), com o objetivo de reduzir os congestionamentos 
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que interferiam em sua mobilidade urbana. Cobria inicialmente uma área de 7.2 Km² 

com a atração diária de 32.500 veículos, que logo após o início da operação da ALS 

caiu subitamente para 7.700, uma impressionante queda de 76% (THE JOURNEY - 

"SINGAPORE'S  LAND  TRANSPORT  STORY",  1975).  Era  um  pedágio  urbano 

onde ,inicialmente, eram isentos da tarifa os veículos coletivos, os veículos de carga 

e automóveis em pool, ou seja, os que praticavam a carona solidária. Nesta época, o 

pedágio urbano possuía cobrança manual, semelhante aos pedágios convencionais 

e operava apenas de 7:30 até 9:30 da manhã, de segunda a sábado. Mas em pouco 

tempo  o  seu  horário  de  funcionamento  foi  estendido  até  10:15,  pois  os 

congestionamentos passaram a acontecer logo após o final do período de cobrança.

A FIG 2.2 apresenta os efeitos da ALS sobre o tráfego de Cingapura, onde a 

linha azul  representa  o número total  existente de automóveis,  a linha amarela o 

número de automóveis trafegando na área pedagiada no período da manhã e a linha 

vermelha o número de automóveis trafegando na área pedagiada no período da 

tarde. Este gráfico mostra que a implantação do pedágio urbano e a redução do 

tráfego de automóveis não frearam o crescimento do número de unidades vendidas.

FIG. 2.2 Impacto da ALS sobre o tráfego de Cingapura

        Fonte: The Journey - "Singapore's Land Transport Story", 1975

Segundo CÂMARA E MACEDO (2004), uma mudança significativa na divisão 

dos modos de transporte foi  identificada entre 1974 e 1988. O uso do transporte 

público aumentou de 46% para 63%, enquanto o uso do automóvel diminuiu de 43% 

para 22% e os outros modos de transporte tiveram a sua participação acrescida de 

11% para 15% das viagens realizadas. 
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Nos anos subseqüentes  à sua inauguração, o pedágio urbano de Cingapura 

sofreu alterações devido ao desenvolvimento de outras formas de tráfego. Em 1989 

foi  extinta a isenção de cobrança para automóveis em pool e veículos de carga, 

além de ser introduzido o período de cobrança no pico da tarde, de 16:30 até 19:00 

horas. Mas com a oposição da população, em 1990, o período de cobrança no pico 

da tarde foi limitado até às 18:30. O novo horário de operação possibilitou a redução 

do tráfego entrando na área delimitada pela manhã em 47% e saindo da mesma  

área, no período da tarde, em 34% (CÂMARA E MACEDO, 2004). 

Em 1980 o valor da tarifa do pedágio urbano de Cingapura foi aumentada para 

US$5, equivalente a R$8,5. Este valor foi reduzido para US$3, equivalente a R$5,10, 

em 1989, pois as autoridades consideraram satisfatória a receita adquirida já que 

mais carros passaram a pagar a tarifa. 

Quando implementado, o pedágio urbano de Cingapura era parte de uma série 

de  medidas  que  incluíam o  aumento  de  40% no  número  de  ônibus  urbanos,  o 

acréscimo de 70Km de faixas seletivas no sistema viário e um novo sistema de 

transporte de massa. Com estes investimentos iniciais e os posteriores provenientes 

da receita do pedágio urbano, hoje, diariamente, mais de 2,78 milhões de pessoas 

usam o sistema de ônibus, 991.000 pessoas usam os serviços de táxi e 1,3 milhões 

são passageiros dos sistemas sobre trilhos. 

Em 1999 o pedágio urbano modernizou-se, foi automatizado e seu horário de 

cobrança foi finalmente fixado de 7:30 até às 19:00 horas. Hoje é usado um sistema 

eletrônico baseado em um cartão fixado no pára-brisas, que pode ser comprado em 

postos  de  gasolina,  mercados,  bancos  ou  caixas  automáticas.  Há  também  a 

possibilidade de cobrar tarifas diferentes de acordo com o horário de ingresso na 

área pedagiada. A tecnologia implantada pode ser vista na FIG. 2.3.
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FIG. 2.3 Posto de identificação eletrônica do pedágio urbano de Cingapura

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_Area_Licensing_Scheme

 Com o novo sistema houve uma redução de 24.700 carros no período de pico e 

um aumento  na  velocidade  em 22%.  Houve  também  uma  redução  de  13% no 

tráfego total da zona pedagiada, passando de 270.000 para 235.100 veículos/dia. 

Também foi reduzido o número de carros com um único ocupante, além da mudança 

do  horário  de  viagens  que  passaram  a  ser  feitas  em  períodos  menos 

congestionados (VTPI, 2005).

2.3    PEDÁGIOS EM CIDADES NORUEGUESAS (1986 - 2003)

Os pedágios urbanos nas cidades norueguesas de Bergen, Oslo e Trondheim 

foram implementados quase que simultaneamente,  em um intervalo de apenas 5 

anos,  entre  1986 e  1991.  A  cidade  de  Stavanger,  em 2001,  inaugurou  a  nova 

geração  de  pedágios  urbanos  noruegueses,  acompanhado  pelas  cidades  de 

Kristiansand, Namsos e Tønsberg. Esta nova geração inovou quanto ao destino da 

renda  da  tarifa,  que  nestas  cidades  é  destinada  em  grande  parte  para  ações 

ambientais.  Por  outro lado,  a antiga geração de pedágios urbanos noruegueses, 

apenas  há  pouco  tempo,  passou  a  destinar  parte  de  sua  renda  para  ações 

ambientais, pois antes o seu único destino era para construção de vias, melhoria da 

infra-estrutura de transportes públicos e não motorizados. A TAB. 2.1 identifica as 
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atuais  características  dos  pedágios  urbanos  de  Bergen,  Oslo  e  Trondheim,  os 

principais pedágios urbanos noruegueses.

TAB. 2.1 Pedágios urbanos de Bergen, Oslo e Trondheim

Características Bergen Oslo Trondheim
Ano de implantação 1986 1990 1991
População da cidade 227000 456000 147000

Percentual da população 
vivendo dentro da Área

Pedagiada
10% 50% 40%

Área pedagiada 18 Km² 64 Km² 50 Km²
Número de pedágios 7 19 24

Preço da tarifa US$13 US$13 US$9 
US$13

Período de operação Seg-Sex
6:00-22:00

Todos os dias
24 horas

Seg-Sex
6:00-18:00

Veículos que passam pelo
pedágio diariamente

70.000 250.000 71.000

Arrecadação anual
(R$ milhões)

28 352 50

2.3.1    BERGEN (1986)

Bergen  é  um centro  de  cultura,  comércio  e  universitário  na  costa  oeste  da 

Noruega. Possui uma população de aproximadamente 227.000 habitantes, uma área 

de 464 km² e uma densidade populacional de 523 hab/km² segundo o CENSO 2006. 

A cidade está cercada por sete montanhas, o que cria uma bela paisagem, mas 

também torna a cidade a mais chuvosa de toda a Europa. 

Segundo HERDLEVÆR E ARNESEN (2003), desde 1970 a cidade de Bergen 

enfrentava  problemas  de  congestionamento,  alto  número  de  acidentes  e  muita 

poluição sonora e do ar. Este problema foi agravado pelo crescimento acelerado da 

região  que,  consequentemente,  gerou  um fluxo  maior  de  viagens  ao  centro  da 

cidade. Assim foi criado um novo plano estratégico baseado na construção de faixas 

exclusivas  para  transporte  coletivo,  ampliação  dos  estacionamentos  e  melhorias 

ambientais na região central. Em 1983 o plano foi abandonado, pois na época não 

houve recursos suficientes para financiar os investimentos.   

30



O primeiro passo para a concretização dos planos de melhoria no sistema de 

transportes  de  Bergen  foi  dado  pelo  então  diretor  do  escritório  local  do 

Departamento  Norueguês  de  Rodovias  Públicas  (NPRA),  Arild  Egens.  Assim,  a 

permissão do governo federal para a operação do pedágio urbano foi dada em junho 

de 1985 e em 2 de Janeiro de 1986, o sistema foi inaugurado. 

O pedágio foi instalado em todas a vias principais que davam acesso ao centro. 

Inicialmente eram 6 postos de pedágio, sendo mais um acrescido posteriormente.  

Todos os veículos, menos os ônibus que entrassem na área pedagiada entre as 

6:00 e as 22:00 horas da noite, de segunda a sexta-feira, pagavam a tarifa. A tarifa  

valia 5 NOK, equivalente a R$2 para carros, 10 NOK para caminhões até o ano de 

1999, pois a partir desta data a tarifa para veículos pesados foi dobrada. Bilhetes 

pagos  antecipadamente,  semestralmente  ou  anualmente  podiam ser  pagos  com 

desconto. A FIG. 2.4 representa o centro de Bergen, com suas vias principais e a 

localização dos pedágios.    

FIG. 2.4 Pedágio urbano de Bergen

                          Fonte: IEROMONACHOU et al. (2006)

A cobrança manual da tarifa, comum em pedágios convencionais, foi feita em 

Bergen até 2004 quando um novo sistema, baseado na utilização de tags, foi posto 

em prática.  A  partir  do  dia  primeiro  de  fevereiro  de  2004,  a  empresa  Q-Free® 
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colocou em operação postos de pedágio com cobrança automática de tarifa, o ETC 

(Electronic  Toll  Collection),  e  mesmo  com esta  cobrança  automática,  implantou, 

nestes postos de pedágio, 70 faixas com pedágios automáticos pagos com moedas 

e manteve em operação 50 faixas com a antiga cobrança manual. Também foram 

instalados tags em 850.000 veículos,  aproximadamente um terço de toda a frota 

norueguesa, como pode ser visto na FIG. 2.5. Com a implementação deste sistema, 

a tarifa foi aumentada para 15 NOK, equivalente a 6 reais. (IEROMONACHOU et al. 

2006)

FIG. 2.5 Tag utilizado em Bergen

                          FONTE: (IEROMONACHOU et al.2006)

Segundo as autoridades de Bergen, os impactos do pedágio urbano no tráfego 

de veículos particulares foi pequeno, pois houve apenas uma redução de 3% do 

tráfego após a sua implementação. 

Quando implantado em 1986, desejava-se manter o pedágio em operação até 

2001, mas com a criação de um novo plano de desenvolvimento de transportes da 

cidade, este prazo foi estendido até 2004, ano da implementação do novo plano. 

Antes de 2004, dos 4 bilhões de NOK arrecadados, 45% eram usados nas vias da 

cidade e os 55% restantes eram investidos em melhorias ambientais no centro da 

cidade. A intenção inicial do projeto, de se investir também nos transportes coletivos 

nunca  havia  saído  do  papel  por  causa  de  questões  legais.  Problemas  entre  as 

diversas  esferas  de  governo  nunca  possibilitaram  o  entendimento  sobre  quais 

modos de transporte seriam privilegiados pela receita arrecadada. Este problema só 

foi  sanado após a implementação desta nova fase do pedágio urbano em 2004, 
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onde ficou decidido um novo prazo de operação, que terminará em 2014, e um novo 

destino para a tarifa arrecadada, sendo 50% no sistema viário e meio ambiente, 

enquanto os 50% restantes são destinados no sistema de transporte público. 

2.3.2    OSLO (1990)

Oslo, antiga Christiania e Kristiania, é a capital e a maior cidade da  Noruega, 

está  localizada  no  sudeste  do  país,  tem  cerca  de  456  mil  habitantes   e  uma 

densidade populacional de 1.149,5 hab/km² segundo o CENSO 2006. Está situada 

em um local privilegiado, à beira de uma imensa baía, dentro do  fiorde de Oslo, o 

Oslofjorden, que é uma região cercada de florestas, lagos e ilhas.

Com  o  objetivo  de  gerar  receita  para  investimentos  que  melhorassem  a 

capacidade viária da  cidade,  a  capital  do  país  começou a seguir  o  exemplo  de 

Bergen em fevereiro de 1990. Até finalmente ser implementado, foram 10 anos de 

discussões que incluíram o debate, a busca de recursos e a diminuição do tráfego 

de automóveis na cidade. Grande parte da população era contrária a cobrança da 

tarifa, questionavam sobre a obrigação de pagar uma nova taxa pelo uso do que 

antes era gratuito. Segundo ØDECK e BRÅTHEN (2002), grande parte dos políticos 

eram a favor da proposta, por isso ela foi posta em prática mesmo com a oposição 

popular.  Houve  casos de vandalismo,  como disparos com armas de  fogo contra 

aparelhos  do  pedágio,  mas  logo,  com  a  apuração  dos  resultados  positivos,  a 

oposição diminuiu. A partir da implantação do pedágio houve a redução de 5% dos 

opositores e com o passar dos anos, este número caiu em 65%.   

Inicialmente, a tarifa do pedágio era de 11 NOK, aproximadamente 4 reais, mas 

em poucos meses passou para 15 NOK, equivalente a 6 reais, quando a cobrança 

manual foi substituída pela cobrança eletrônica. Hoje, esta aparelhagem eletrônica 

possibilita a identificação de aproximadamente 250 mil veículos que entram na área 

pedagiada,  onde  destes,  60% utilizam tags  e  o  restante  dos  motoristas  utilizam 

faixas com pagamento automático com moedas e faixas exclusivas com pagamento 

manual, como em Bergen.    
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Diferentemente  do que  se observou em Cingapura,  quando no início de sua 

operação a cobrança era feita apenas de manhã, em Oslo a cobrança é feita 24 

horas desde a sua inauguração, em qualquer dia da semana, com tarifa única para 

qualquer horário. São 19 postos de pedágio com faixas exclusivas para veículos 

equipados com tags, faixas com pedágios automáticos pagos com moedas e faixas 

para pagamento manual usadas principalmente por grandes veículos e visitantes. A 

FIG. 2.6 representa o centro de Oslo, com suas vias principais e a localização dos 

pedágios.

FIG. 2.6 Pedágio urbano de Oslo

                              FONTE: (Ieromonachou et al.2006)

O Investimento inicial no pedágio urbano de Oslo foi de 250 milhões de NOK, 

aproximadamente 77 milhões de reais, mas já no primeiro ano de operação este 

valor foi superado pela arrecadação de 750 milhões de NOK, 230 milhões de reais. 

O  pedágio  urbano,  através  de  sua  arrecadação,  mostra-se  como  um  eficiente 

instrumento de financiamento da mobilidade urbana, tanto que apenas no ano de 

2002, a cidade de Oslo arrecadou 1.046 milhões de NOK, aproximadamente 320 

milhões  de  reais,  onde  deste  valor,  apenas  10%  é  subtraído  para  financiar  a 

operação do sistema.  

Segundo  SOLHEIM  (1992),  o  pedágio  urbano  de  Oslo  conseguiu  reduzir  o 

tráfego de automóveis na área pedagiada em 10%. 
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Mesmo  assim,  a  redução  do  tráfego  em  10%  não  obteve  um  significativo 

impacto na demanda por transporte público ou na ocupação dos automóveis. (GYLT, 

1991 e NORDHEIM E SÆLENSMINDE, 1991)

O pedágio de Oslo era provisório, previsto para ser operado por até 15 anos a 

partir de sua inauguração. O valor arrecadado era destinado apenas para obras no 

sistema viário e para a infra-estrutura dos transportes públicos. Em 2001, com o 

sucesso  da  arrecadação,  viu-se  que  esta  fonte  de  renda  não  poderia  ser 

abandonada. Então uma nova previsão para a operação do pedágio foi estabelecida. 

Segundo o novo plano, o pedágio teria a sua operação estendida até 2011 e com a 

arrecadação  da  tarifa  agora  voltada  exclusivamente  para  investimentos  em 

transportes públicos.

2.3.3    TRONDHEIM (1991)

Trondheim é uma cidade no extremo norte da Noruega que possui 342 km² de 

área, 147 mil habitantes e uma densidade populacional de 451 hab/km² segundo o 

CENSO de 2004.

Em 1991 foi  introduzido o sistema em Trondheim, com um funcionamento de 

06:00 até 18:00 da noite, de segunda a sexta-feira cobrindo inicialmente uma área 

de 24Km², que hoje chega a 50 Km². Uma vantagem sobre a cobrança feita em Oslo 

é  a  capacidade  que  o  pedágio  urbano  de  Trondheim  fazer  uma  cobrança 

diferenciada em função do horário da entrada do veículo na área pedagiada. O fato 

do pedágio urbano de Trondheim ser operado com equipamento eletrônicos desde a 

sua inauguração, sendo o primeiro pedágio completamente eletrônico instalado pela 

Q-Free®,  diferentemente  do  que  ocorreu  com  os  pedágios  implementados  até 

aquele momento, facilitou e possibilitou esta forma de cobrança.  

O  pedágio  urbano  de  Trondheim  também  foi  o  primeiro  a  possibilitar  o 

pagamento da tarifa após o veículo já ter passado pelo pedágio, mas somente até o 

final do dia em que a viagem foi feita. Este pagamento, para quem não utiliza os 

tags,  pode  ser  feito  com cartão  de  crédito  ou  moedas  em máquinas  instaladas 
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dentro da área pedagiada. A tarifa no horário de pico é de 6 reais, enquanto nos 

horários menos carregados este valor cai para o equivalente a 4 reais.

Quando implementado,  12  postos  eletrônicos  de  identificação  controlavam o 

pedágio urbano, mas com a mudança da densidade populacional e os fluxos de 

viagem, mais aparelhos eletrônicos foram incorporados a cidade, chegando a 24 em 

1998. Esta foi mais uma inovação trazida pelo pedágio urbano de Trondheim, pois 

sabendo  das  mudanças  ocorridas  na  cidade,  o  pedágio  se  reinventou 

acompanhando  a  evolução  urbana.  As  FIG.  2.7  e  2.8  mostram  a  evolução  do 

pedágio urbano de Trondheim.

FIG. 2.7 Pedágio urbano de Trondheim em 1991

                         FONTE: (IEROMONACHOU et al.2006)

FIG. 2.8 Pedágio urbano de Trondheim em 1998
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                         FONTE: (IEROMONACHOU et al.2006)

Segundo  CÂMARA  e  Macedo  (2004),  como  nos  outros  pedágio  urbanos 

noruegueses,  houve  uma  enorme  oposição  à  sua  implementação.  Quando  foi 

inaugurado,  72% da  população  era  contrária  a  este  sistema  de  cobrança,  mas 

apenas dois meses depois, o número de contrários caiu para 48% e em 1996 já se 

observava uma redução deste número para 36%.

Quando idealizado para a cidade de Trondheim, a tarifa custearia a construção 

de vias públicas e perimetrais a fim de reduzir os congestionamentos nas áreas 

centrais além de investimentos em transportes públicos como ocorreu nas outras 

cidades  norueguesas.  Mas  uma  inovação  na  utilização  da  tarifa  deste  pedágio 

urbano foi o investimento em infra-estrutura para pedestres e ciclistas, privilegiando 

desta maneira os transportes não motorizados.   

Segundo  MELAND  (1995),  houve  uma  redução  de  10%  do  tráfego  de 

automóveis na região pedagiada no horário em que o pedágio está em operação, ao 

mesmo  tempo  houve  um crescimento  de  8  à  9% no  tráfego  de  automóveis  no 

horário em que o pedágio não está em operação.  

Como em Oslo, o pedágio urbano de Trondheim foi idealizado para não ser um 

sistema  permanente,  mas  sim  com  uma  data  limite  para  operação.  Mas  esta 

extinção pode ser  atrasada ou  até  mesmo  cancelada  devido  ao  sucesso  que o 

pedágio obteve em seus objetivos. Segundo LANGMYHR (2003), o pedágio urbano 

de  Trondheim  será  mantido  apenas  se  os  grupos  políticos  que  controlarem  o 

conselho da cidade assim desejarem. 

2.3.4    KRISTIANSAND (1997)

Kristiansand possui uma área de 276 km² e uma população de 75.280 segundo 

o CENSO de 2004. Esta foi a primeira cidade com menos de 100 mil habitantes a 

possuir um pedágio urbano, sendo inaugurado em 1997 com apenas dois postos de 

pedágio. No começo do ano 2000, mais três postos de pedágio foram instalados, 

totalizando cinco em toda a cidade. 
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Como em Oslo o pedágio urbano funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana,  

onde, diariamente, 55 mil veículos entram na área pedagiada.

A tarifa é cobrada de maneira manual  e é única para qualquer hora do dia, 

custando 10 NOK, equivalente a 4 reais. Deseja-se financiar 56% de toda a infra-

estrutura viária com a renda da tarifa, que apenas no ano de 2002 foi de 90 milhões 

de  NOK,  sendo  20,5%  deste  valor  revertido  para  a  operação  do  sistema. 

(RAMJERDI et al. 2004)

2.3.5    STAVANGER (2001)

Stavanger, também conhecida como Sandnes, é um condado composto por 10 

municípios.  Possui  71  km² de  área,  uma  densidade  populacional  de  162.193 

hab/km² e 115.157 habitantes segundo o CENSO 2006.

O pedágio urbano de Stavanger começou a sua operação em 2001, utilizando 

desde de  sua  inauguração  um sistema  completamente  eletrônico.  Este  pedágio 

urbano foi aprovado para ser operado por um período de 10 anos, cuja renda irá 

contribuir com 41% dos investimentos em vias, transporte público e na segurança de 

tráfego. 

Em 2002 foi contabilizada uma renda de 80 milhões de NOK, o que superou em 

muito os 2,6 milhões de NOK gastos em sua implementação um ano antes. Deste 

valor  adquirido  com  o  pedágio  urbano,  cerca  de  26%  são  gastos  com  a  sua 

operação. (RAMJERDI et al. 2004)

 Uma grande inovação imposta pelo pedágio urbano de Stavanger é o grande 

investimento  em  ações  ambientais,  tendo  parte  dos  recursos  voltados 

exclusivamente para o meio ambiente. 

São ao todo 21 postos de pedágio localizados nas fronteiras do condado, em 

suas principais vias de acesso. Seu funcionamento é de segunda à sexta-feira de 

06:00 até às 18:00 da noite, onde é cobrada a tarifa mais cara nos horários de pico 

da manhã e da tarde, ou seja, das 07:00 até às 10:00 da manhã e das 14:00 até às  

17:00 da tarde. A tarifa básica é de 5 NOK, equivalente a 2 reais e nos horário de 

pico este valor sobe para 10 NOK, 4 reais. A FIG. 2.9 representa a configuração do 
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pedágio urbano de Stavanger, onde os pontos escuros dão a localização dos postos 

de pedágio.

 

FIG. 2.9 Pedágio urbano de Stavanger

                               FONTE: (RAMJERDI et al.2004)

2.3.6    NAMSOS (2003)

Em 2003, a pequena cidade de Namsos inaugurou o seu pedágio urbano com 

apenas 3 postos  de  pedágio.  Com uma população  de  12.426  habitantes e uma 

densidade populacional de apenas 16 hab/km² possui o menor pedágio urbano do 

mundo. A cidade contabiliza apenas 7 mil automóveis circulando por dia na região 

pedagiada e com um prazo de operação até 2017, possui uma tarifa única de 13 

NOK, equivalente a R$ 3.

2.3.7    TØNSBERG (2004)

Em 2004 a cidade de Tønsberg, outra pequena cidade, implantou o seu pedágio 

urbano mesmo com a oposição de 80% da população e a vitória de grupos políticos 

contrários a sua implementação nas eleições de 2003. Este pedágio urbano atende 

a uma população de 50.000 habitantes, onde 50.000 automóveis viajam diariamente 

até  a  área  pedagiada. Este  pequeno pedágio  urbano,  com apenas 6  postos  de 
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pedágio,  possui  o prazo  de  operação  até  2019 e  uma tarifa única de  15  NOK,  

equivalente  a  6  reais.  A  FIG.  2.10  representa  um  dos  postos  de  identificação 

eletrônica do pedágio urbano de Tønsberg.

FIG. 2.10 Posto eletrônico do pedágio urbano de Tønsberg

              FONTE: Norwegian Public Roads Administration, 2005

2.4    DURHAM (2002)

A cidade britânica de Durham possui uma área de 186 km² e uma população de 

42.939 habitantes segundo o CENSO de 2001. Foi a primeira cidade do Reino Unido 

a aderir ao pedágio urbano, isto em outubro de 2002.

O Conselho do Condado de Durham idealizou o pedágio urbano para reduzir o 

tráfego, estimado em 3.000 automóveis diariamente, na milenar Rua Saddler que é a 

única via pública que leva a dois patrimônios mundiais, a catedral e o castelo de  

Durham.  Esta  rua  também  leva  até  a  Universidade  de  Durham,  uma  escola, 

estabelecimentos  comerciais  e  algumas  residências,  totalizando  uma  área 

pedagiada de 0,35 km².

Segundo o Conselho do Condado de Durham, a busca por uma solução, que 

levou a escolha desta restrição veicular, foi justificada pelo conflito diário entre este 

volume  de  tráfego  em uma  rua  estreita,  projetada  para  o  trafego  de  cavalos  e 

carroças  e  a  intensa  movimentação  de  pedestres  nesta  mesma  rua, 

aproximadamente  17.000  diariamente.  Este  volume  de  tráfego  causava 
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engarrafamentos  diários,  problemas  ambientais  e  muitos  acidentes,  além  da 

degradação destes patrimônios históricos.

Após um ano de operação, houve uma redução de 85% no volume de tráfego de 

automóveis. Existe apenas um posto automático de pedágio, como pode ser visto na 

FIG. 2.11,  onde ao mesmo tempo que o veículo é identificado também é feito o 

pagamento da tarifa estipulada em €3, o equivalente a 7,80 reais, com moedas ou 

cartão.  O seu funcionamento ficou  limitado  de segunda à sábado,  das 10:00 da 

manhã  até  as  16:00  da  tarde,  com  uma  média  de  239  automóveis  trafegando 

diariamente durante o seu horário de funcionamento, gerando uma receita anual de 

70.000 Euros, equivalente a 182.000 reais. (IEROMONACHOU et al. 2007)

FIG. 2.11 Posto eletrônico do pedágio urbano de Durham

                        FONTE: (IEROMONACHOU et al.2007)

Apenas dois meses depois da implantação do pedágio urbano de Durham, um 

serviço de microônibus, chamado de ônibus da Catedral e financiado parcialmente 

pela receita do pedágio urbano, entrou em operação ligando a área pedagiada até a 

estação de trem, a terminais de passageiros, ao parque e a um estacionamento de 

carros. Este serviço de microônibus, a implementação do sistema e as melhorias 

para os pedestres custaram ao Conselho Regional de Planejamento de Transporte 

€364.700, equivalente a R$946.400. (UBBELS et al. 2001)

2.5    LONDRES (2003)
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Londres,  a  capital  da  Inglaterra e  do  Reino  Unido,  é  uma  das  expoentes 

mundiais nas finanças, na política, na educação, no entretenimento, na moda e nas 

artes, o que a torna uma cidade global. Londres também é uma das cidades mais 

povoadas da  Europa, possui 1.579  km² de extensão, uma densidade populacional 

de 4.761 hab/km²  e uma população de 7,5 milhões de habitantes constituída de 

povos, culturas e religiões distintas. Além de seu conhecido e eficiente sistema de 

metrô e ônibus, a cidade também é um dos mais importantes pontos de conexão 

internacional de transportes aéreos.

No  dia  17  de  fevereiro  de  2003,  o  pedágio  urbano  de  Londres  entrou  em 

operação  depois  de  um  atraso  de  quase  30  anos,  desde  que  desejou-se 

implementá-lo em meados  dos anos setenta.  Em Londres,  o  pedágio urbano foi 

batizado  de  Congestion Charging e marca a maior  intervenção deste tipo desde 

Cingapura.

 O tamanho, demografia e a importância da cidade de Londres para o mundo 

torna  o  seu  pedágio  urbano  uma  referência  quando  se  busca  analisar  o  pleno 

funcionamento desta modalidade de restrição veicular. Assim é importante analisá-lo 

detalhadamente, para melhor apontar os seus benefícios, e se existirem, os seus 

malefícios. 

2.5.1    OS OBJETIVOS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 

Ao ser  implantado em Londres,  o pedágio urbano tinha como seus principais 

objetivos a redução dos níveis de tráfego na área central da cidade, desejando-se 

uma redução entre 10% e 15% e a arrecadação de recursos para investimentos na 

rede  de  transportes,  principalmente  no  sistema  de  ônibus  e  nos  modos  não 

motorizados da cidade. 

O pedágio urbano faz parte de um plano de transportes da prefeitura londrina, 

que  após um extenso  processo  de  consulta  pública,  chegou a  conclusão que a 

cidade  necessitaria  reduzir  drasticamente  o  tráfego  e  os  veículos  motorizados, 
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melhorar os serviços de ônibus urbanos, aumentar a confiabilidade nas viagens de 

automóvel e aumentar a eficiência da distribuição de cargas e serviços.

2.5.2    O FUNCIONAMENTO DO PEDÁGIO URBANO

Quando implementado em 2003, os motoristas pagavam uma tarifa de 5 libras, 

equivalente a 21 reais, para entrar na área pedagiada. Era uma área que abrangia 

22Km² do centro de Londres, cujo pedágio operava entre às 7:30 e 18:30 da noite,  

somente em dias úteis. Esta antiga área pedagiada pode ser vista a seguir, na FIG. 

2.12.

FIG. 2.12 Antiga área Pedagiada

                                          FONTE: TFL (2004)

Hoje, os motoristas pagam uma tarifa de 8 libras, equivalente a 34 reais, para 

entrar na área pedagiada no período entre 7:00 e 18:00 da noite, somente em dias 

úteis. Esta área pedagiada foi ampliada, agora ocupa 44 Km² do centro da capital  
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britânica, onde estão as principais áreas comerciais, de lazer e escritórios. A nova 

área pedagiada pode ser vista abaixo, na FIG. 2.13.

FIG. 2.13 Nova área Pedagiada

                                          FONTE: TFL (2004)

A  tarifa  do  pedágio  pode  ser  paga  em  lojas,  estabelecimentos  comerciais, 

bancas de jornal, pela central de atendimento telefônico, pela internet, através de 

mensagem de texto de aparelhos celulares e até mesmo em postos dos correios. Os 

motoristas podem pagar antecipadamente a tarifa da semana, do mês e até do ano 

inteiro, mas o desconto de apenas 15% não ajuda a popularizar os pagamentos 

antecipados. 

O motorista não precisa ter acesso à internet particular para fazer o pagamento, 

pois  cabines  gratuitas,  conectada  diretamente  com  o  sistema  do  Congestion 

Charging, estão espalhadas pela área pedagiada. Como pode ser visto na FIG. 2.14.
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FIG. 2.14 Cabide de pagamento da tarifa do pedágio urbano de Londres

                                       FONTE: LITMAN (2006)

Em  Londres  205.000  veículos  entram diariamente  na  região  pedagiada.  Os 

motoristas  residentes  tem um desconto  de  90% no  valor  da tarifa,  enquanto  os 

ônibus, táxis, veículos de emergência, carros movidos a combustíveis alternativos, 

motocicletas e motoristas registrados como portadores de alguma deficiência física 

são isentos da cobrança (IEROMONACHOU et al. 2007).

A identificação do veículo é feita pela captação da imagem das placas através 

de  câmeras,  fixas  ou  móveis.  São  novecentas  câmeras  e  unidades  móveis  de 

fiscalização  que  circulam  pelo  centro  no  horário  do  pedágio.  Estas  câmeras 

identificam  as  placas  dos  veículos  entrando,  trafegando  ou  saindo  da  área 

pedagiada, para que um sistema computacional possa verificar se a tarifa foi ou não 

paga. O motorista que pagar o pedágio depois da meia-noite do mesmo dia em que 

foi feita a viagem até a meia-noite do dia seguinte a viagem, terá que pagar 10 libras 

e somente através da central de atendimento telefônico ou pela internet. O motorista 

que não fizer o pagamento até a meia-noite do dia seguinte da viagem, será multado 

em 80 libras, equivalente a 336 reais, cujo boleto será posteriormente enviado a 

casa do infrator. Por outro lado, se os motoristas infratores efetuarem o pagamento 
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da multa em 14 dias, o seu valor cai pela metade, mas se ele demorar mais que 28 

dias para o pagamento, este valor chegará a 120 libras. 

2.5.3     SINALIZAÇÃO

Com a implementação do pedágio urbano, foi  necessário avisar  a população 

sobre os seus aspectos operacionais. Para isso foi necessário confeccionar placas 

próprias se comunicando de maneira simples e direta com a população.

A FIG. 2.15 apresenta a placa que indica proximidade relativa da entrada e da 

saída da área pedagiada.

FIG. 2.15 Placa de proximidade relativa da entrada e da saída

                                            Fonte: TFL (2004)

A FIG. 2.16 apresenta a placa que indica muita proximidade da entrada e da 

saída da área pedagiada.

FIG. 2.16 Placa de muita proximidade da entrada e da saída

                                          Fonte: TFL (2004)
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A FIG.  2.17  apresenta  a  placa  que  indica  um desvio  para  se  evitar  a  área 

pedagiada.

FIG. 2.17 Placa de desvio para se evitar a área pedagiada

                                          Fonte: TFL (2004)

A  FIG.  2.18  apresenta  a  placa  que  indica  que  o  motorista  está  na  área 

pedagiada.

FIG. 2.18 Placa da área pedagiada

                                          Fonte: TFL (2004)

A FIG. 2.19 apresenta a pintura no asfalto que indica que aquela via está na 

área pedagiada.

FIG. 2.19 Pintura na via da área pedagiada

                                          Fonte: TFL (2004)
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A FIG 2.20 apresenta a pintura no asfalto que indica que aquela via está prestes 

a entrar na área pedagiada.

FIG. 2.20 Pintura na via prestes a entrar na área pedagiada

                                          Fonte: TFL (2004)

A FIG. 2.21 apresenta a placa que indica que o motorista não está mais na área 

pedagiada.

FIG. 2.21 Placa fora da área pedagiada

                                          Fonte: TFL (2004)

2.5.4    OS RESULTADOS OBTIDOS

A  Transport  for  London  (TFL),  o  órgão  da  prefeitura  de  Londres  que 

implementou  e  agora  opera  o  pedágio urbano,  verificou  que  já  nos  primeiros  6 

meses  da  implementação  do  pedágio  urbano,  houve  uma  redução de  30% nos 

congestionamentos,  60.000  a  70.000  veículos  a  menos  entrando  na  área  da 

cobrança, o que equivale a uma redução de 18% do que era verificado antes, e uma 

redução de 15% do tráfego de automóveis dentro da área pedagiada. Por outro lado,  

houve um acréscimo no tráfego de outros modos de transportes, como um aumento  

em 20% no número de táxis, 30% no número de bicicletas e 20% no número de 

motocicletas.
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Houve um significativo investimento  na rede  de  ônibus  urbanos,  apenas em 

2003, observou-se um aumento de 20% no número de passageiros. Segundo a TFL 

(2004), houve um aumento na oferta de serviço dos ônibus urbanos em 23%, onde 

estima-se que 50% dos passageiros que trocaram os carros pelos ônibus fizeram 

esta escolha por causa do pedágio urbano. O tempo de espera caiu em 30%, devido 

a  melhora  do  nível  de  serviço  dos  ônibus  urbanos  e  a  diminuição  dos 

congestionamentos,  aumentando  consequentemente  a  velocidade  média  destes 

veículos em 6%. 

O número de atrasos, uma conseqüência das condições do trânsito anteriores a 

implementação do pedágio urbano, também foi estudado. Observou-se uma redução 

em  30%  nos  atrasos,  também  a  redução  do  tempo  de  viagem  em  14%.  A 

confiabilidade nas viagens,  um dos objetivos buscados com a implementação do 

pedágio urbano, melhorou em 30% e de 50% à 60% das viagens antes realizadas 

de carro para a área pedagiada, agora são realizadas por transporte público. (TFL,  

2004)

2.5.5    IMPACTOS NA ECONOMIA DA CIDADE

Segundo  os  comerciantes,  houve  grandes  perdas  em  seus  negócios.  Uma 

pesquisa  feita  pela  região  administrativa  de  Westminster,  um  distrito  localizado 

dentro da área pedagiada, mostra que em 2003 as vendas no comércio caíram em 

70% e que 25% dos comerciantes estudam a possibilidade de deixar o centro de 

Londres. 

Mas segundo Derek Turner, idealizador e responsável pela implementação do 

pedágio urbano em Londres, este declínio se deu porque nos primeiros três meses  

da  implementação  do  pedágio,  a  linha  central  do  metrô,  uma  das  principais  de 

Londres estava interditada, o que causou muito impacto. Além disso, os dados da 

TFL indicam que quase não houve redução no número de pessoas no centro e que 

a redução do número de atrasos de funcionários com a locomoção mais rápida no 

centro são benefícios para o comércio. 
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Outros aspecto que justificam esta queda também podem ser analisados, como 

o desenvolvimento do comércio no subúrbio além do crescimento das vendas pela 

internet. O pedágio foi inaugurado em um momento em que a economia mundial  

estava  em  recessão,  além  disso,  o  número  de  turistas  em  Londres  já  havia 

diminuído desde os atentados nos Estados Unidos em 2001 e a guerra do Iraque, 

iniciada em 2003, reduziu ainda mais o número de clientes.  

Os dados mostram que o pedágio urbano teve uma influência pequena sobre as 

perdas do comercio, já que praticamente o mesmo volume de viagens continuou a 

ser feito para o centro da cidade, mesmo que as viagens de automóvel tenham sido 

substituídas por outros modos de transporte. 

2.5.6    IMPACTOS AMBIENTAIS

Houve uma sensível melhoria na qualidade do ar devido a redução no número 

de veículos trafegando na área pedagiada. Comparando os anos de 2002 e 2003, a 

pesquisa da TFL (2004) constatou a redução da emissão de óxidos de nitrogênio 

(NOx) em 16% e a de partículas inaláveis (PM10) também em 16%. Esta redução 

também  foi  sentida  fora  da  área  pedagiada,  pois  na  região  periférica  houve  a 

redução em 4% de NOx e 7% de PM10. Ao todo, 75% das emissões de NOx e 

PM10 foram reduzidas com a introdução do pedágio urbano.

Diferentemente  da  poluição  química  no  ar  e  na  água  que  podem  ser 

identificadas por qualquer pessoa de maneira imediata, a poluição sonora, mesmo 

em níveis exagerados, produz efeitos imediatos moderados, sendo assim difícil a 

sua identificação.

Consequentemente com a redução dos veículos circulando na área pedagiada, 

com a predileção pelo uso do transporte coletivo, houve uma drástica redução de 

ruídos tão nocivos aos ouvidos humanos.

2.5.7    VIOLÊNCIA NO TRANSITO
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Com um número menor de carros nas ruas, principalmente na área pedagiada, 

houve uma redução em 8% nos acidentes com feridos, o que corresponde a um 

índice muito maior do que o verificado em outras áreas da cidade. Segundo a TFL 

(2004),  houve  a  redução  em  6%  dos  acidentes  envolvendo  pedestres,  4% 

envolvendo  motocicletas,  7% envolvendo  ciclistas  e  finalmente  28%  envolvendo 

veículos  motorizados,  sempre  comparando  com  os  dados  anteriores  a 

implementação do pedágio urbano. 

2.5.8    A ACEITAÇÃO DO PEDÁGIO URBANO

Segundo o prefeito de Londres, Ken Livingstone, 75% da população da cidade é 

favorável  ao  pedágio urbano.  Considerando os  escritórios  comerciais  da  cidade, 

72% destes acreditam na eficiência do sistema, mas por  outro lado,  26% destes 

afirmam que a tarifa cobrada tem um aspecto negativo à economia da cidade.

Mas  a  Greater  London  Autority  (2004)  demonstra,  como  já  constatado 

anteriormente, que os comerciantes são os maiores opositores do pedágio urbano, 

pois  90% dos  varejistas  e  75% dos  restaurantes  e  salas  de  teatro  apontam o 

pedágio como responsável pela desaceleração da economia local.

2.5.9    VALORES ARRECADADOS COM O PEDÁGIO URBANO

Segundo  a  TFL  (2004),  são  arrecadados  cerca  de  £100  milhões  por  ano, 

equivalente a R$420 milhões, mas a estimativa inicial era de £130 milhões. O valor 

previsto não foi alcançado, pois a redução esperada para o trânsito de automóveis, 

que era de 10 à 15%, foi ainda maior, consequentemente a arrecadação também foi 

menor.
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Mesmo  menor  que  o  estipulado,  são  £100  milhões  por  ano  investidos 

exclusivamente em transportes, uma nova fonte de renda retirada da utilização das 

vias, que antes apenas eram fonte de despesas.   

Mas no início de  sua  implementação,  arrecadar esta  renda foi  problemático. 

Alguns  motoristas  foram  multados  mesmo  tendo  pago  o  pedágio,  linhas 

congestionadas impediram pagamentos e o site apresentou problemas devido aos 

mais de 100 mil acessos diários, culminando em uma multa à operadora do sistema, 

equivalente a R$ 4.7 milhões, por mau atendimento ao público e não fornecimento 

de informação sobre o funcionamento do pedágio. Mas segundo Turner (2003), os 

problemas foram motivados pelo pioneirismo do projeto, que com o amadurecimento 

deste, foram sanados.

2.6    ESTOCOLMO

Estocolmo é a capital da  Suécia e a maior  cidade do  norte da Europa. Está 

localizada na costa oriental do país, no  mar Báltico. A população da cidade é de 

761.721  habitantes  segundo  o  CENSO  2004.  Se  for  incluído  a  sua  região 

metropolitana, a população sobe para 1.695.946 habitantes. 

Uma  inovação  na  implantação  do  pedágio  urbano  em  Estocolmo  foi  a 

participação ativa da sociedade através de um referendo. Durante todo o primeiro 

semestre  de  2006 ele  foi  implantado  em caráter  experimental.  Os  veículos  que 

entrassem na  área  pedagiada,  entre  06:30  e  18:30  da  noite,  pagariam a  tarifa. 

Inicialmente, grande parte da população repudiou a alternativa, mas como nos casos 

anteriores, ao se verificar os benefícios do pedágio urbano, esta mesma população 

passou a apóia-lo. A FIG. 2.22 apresenta uma das placas espalhadas pela cidade 

avisando sobre o funcionamento, em caráter experimental, do pedágio urbano de 

Estocolmo.
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FIG. 2.22 Placa do pedágio urbano de Estocolmo

                 Fonte: Swedish Road Administration (SRA), 2006

A participação ativa do governo de Estocolmo foi fundamental para a adaptação 

da  população  ao  pedágio.  Durante  a  período  de  testes,  a  prefeitura  ficou 

responsável pela apuração dos resultados e da compatibilização do sistema com as 

outras cidades vizinhas.  Ao mesmo tempo, o órgão responsável pelos transportes 

em Estocolmo garantiu o aumento do número de transportes públicos e a melhoria 

de  serviço  para  atender  a  demanda  esperada  com  a  redução  do  uso  dos 

automóveis. 

Em setembro de 2006 foi realizado o referendo a fim de confirmar a aprovação 

do  pedágio  urbano  pela  população.  Com  o  resultado  positivo,  a  medida  foi 

implementada, agora em caráter definitivo, no início de 2007.  

Após a aprovação do pedágio a ser instalado em uma área que compreende 34 

Km²  do  centro  da  cidade,  o  Departamento  Sueco  de  Rodovias  (SRA)  ficou 

responsável pela construção e a operação do sistema, o que inclui a cobrança da 

tarifa e prestar serviços de informação aos usuários. A FIG. 2.23 representa a área 

pedagiada. A linha tracejada é o seu limite e os pontos vermelhos a localização de 

cada um dos pedágios.

53



FIG. 2.23 Pedágio urbano de Estocolmo

                  Fonte: Swedish Road Administration (SRA), 2006

Os principais objetivos para a implantação do pedágio urbano em Estocolmo 

foram:

▪ Reduzir o tráfego de automóveis de 10% a 15% durante a hora do  rush.

▪ Melhorar o nível de serviço do tráfego na cidade.

▪ Reduzir as emissões de poluentes na atmosfera.

▪ Melhorar a situação ambiental da cidade.  

Apenas os veículos registrados na Suécia são obrigados a pagar a tarifa do 

pedágio urbanos de Estocolmo. Além dos veículos estrangeiros, os outros veículos 

que são isentos da cobrança são:

▪ Veículos de emergência;

▪ ônibus com 14 toneladas ou mais;

▪ Carros de consulados;

▪ Táxis;

▪ Motocicletas;

▪ Veículos militares;

▪ Veículos de serviço com menos de 14 toneladas devidamente aprovados;

▪ Motoristas com permissão especial de estacionamento;
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▪ Veículos que usam combustível alternativo;

Segundo  a  Swedish  Road  Administration  (2006),  o  horário  de  operação  do 

pedágio ficou estabelecido de 06:30 até 18:29 da noite. A tarifa a ser paga depende 

do  horário  de  entrada  do  veículo  no  sistema,  variando  de  10,  15  e  20  SEK,  

equivalentes  respectivamente  a  R$2,  R$4  e  R$6.  O  maior  tráfego  de  veículos 

entrando e saindo na área pedagiada é contabilizado entre 07:30 e 08:29 da manhã  

e entre 16:00 e 17:29 da tarde. A cobrança é feito sempre que o veículo entra na 

área  pedagiada,  sendo identificado  por  sensores  que  captam os  sinais emitidos 

pelos tags, se o veículo possuir um tag, ou a placa do veículo sendo fotografada e 

identificada.  A  cobrança  máxima  por  dia  para  cada  veículo  é  de  60  SEK,  o 

equivalente a R$12. A FIG 2.24 apresenta uma das placas, espalhadas pela cidade 

de Estocolmo, que especifica a tarifa a ser paga de acordo com o horário do dia. 

FIG. 2.24 Placa com o valor das tarifas

                 Fonte: Swedish Road Administration (SRA), 2006

Segundo a Swedish Road Administration (2006), era previsto que o pagamento 

seria registrado em uma conta da SRA específica para o pedágio urbano em um 

prazo não maior do que 5 dias, mas este prazo foi  estendido para 14 dias. Este 

registro de pagamento pode ser feito pela internet, por internet banking, nas lojas 

Pressbyrå kiosks e 7-Eleven, bancos, com cartão de credito e pelo débito automático 

que é a maneira mais utilizada. O débito automático é feito com o auxilio de tags  
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instalados nos carros. O motorista, além de instalar este aparelho no pára-brisa do 

carro, precisa apenas se certificar que sempre haja fundos em sua conta bancária 

para que o valor da tarifa seja automaticamente transferido para a conta da SRA 

específica para o pedágio urbano. O aparelho é dado a todos os motoristas que 

assinam o contrato de débito automático.

 A IBM® sueca foi contratada para desenvolver e dar a assistência técnica ao 

sistema,  o  que  fez  em  apenas  14  meses.  É  um  sistema  flexível  e  poderoso 

desenvolvido para ser capaz de captar e armazenar informações de um volume de 

tráfego estimado de 300.000 carros por dia e com tarifas distintas de acordo com o 

horário do dia. O sistema possui 40 interfaces automáticas e opera 24 horas por dia, 

7 dias por semana. No auge do projeto, 700 pessoas estavam envolvidas em tarefas  

como na administração, no setor de informações, no atendimento ao consumidor, no 

recebimento da tarifa e na distribuição dos tags.  

Ao todo, são 18 postos de pedágio que identificam automaticamente os veículos 

que  entram e  saem da área  pedagiada.  Sem interferir  no tráfego  com barreiras 

físicas,  pois  a  identificação  é  feita  por  câmeras  e  sensores  instalados  sobre  as 

pistas. Os sensores captam o sinal enviado pelos tags dos veículos enquanto as 

câmeras fotografam e identificam as placas dos veículos que não possuem tags. A 

arquitetura do sistema é constituída de 4 componentes principais:

▪ Equipamentos instalados sobre as vias para detecção dos veículos.

▪  Processadores que transformam as informações captadas na decisão do tipo 

de cobrança.

▪  Um  banco  de  dados  que  armazena  as  decisões  de  cobrança,  facilita  o 

pagamento e avisa sobre débito. 

▪ Uma pagina na internet, com acesso ao público para facilidades ao consumidor 

e acesso interno apenas para o Conselho Nacional de Impostos. 

O sistema também está integrado com o Departamento Sueco de Registro de 

Veículos,  o  Conselho  Nacional  de  Impostos,  o  Serviço  de  Cobrança,  o  Serviço 

Sueco  de  Correios,  as lojas  Pressbyrå  kiosks  e 7-Eleven,  bancos e  centrais  de 

pagamento.  As principais características do pedágio urbano de Estocolmo podem 

ser vistas na TAB. 2.2.
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TAB. 2.2 Pedágio urbano de Estocolmo

Período de teste 3 de Janeiro até

31 de julho de 2006
Fases do projeto 3
Planejamento

Período de teste

Compatibilização do projeto

14 meses

7 meses

5 meses

Orçamento R$ 520 milhões
Empresa contratada IBM® sueca
Número de postos de pedágio 18
Número de câmeras 164
Número de sensores a laser 159
Número de sensores aéreos 62
Número de veículos cobrados 33,5 milhões
Número de veículos não cobrados 13 milhões
Montante arrecadado R$ 92 milhões
Número de tags distribuidos 490.000
Pagamento
Tag

Lojas Pressbyrå e 7-Eleven

Banco

63%

24%

13%

Pagamentos feitos dentro do prazo 96%
Ligações diárias para a central de 

Atendimento

2.400

                 Fonte: Swedish Road Administration (SRA), 2006

Já  em seu  primeiro  ano  de funcionamento,  o  pedágio  urbano de  Estocolmo 

conseguiu resultados muito expressivos, como a redução do tráfego dentro da área 

pedagiada em 20% e na região fora da área pedagiada, ou seja,  no restante da 

cidade, em 15%. A implantação do pedágio urbano também significou para a cidade 

diferentes benefícios  econômicos  e  sociais,  entre  os quais pode-se  mencionar  o 

tempo  ganho  por  motoristas  de  carro,  mudança  de  modo  de  transporte  pelo 

excedente de passageiros, redução da emissão de CO2, melhoria da qualidade do ar 

e a redução de acidentes. 

2.7    MILÃO
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No  começo  de  2008  a  cidade  de  Milão  passou  a  fazer  parte  das  cidades 

detentoras de pedágio urbano. Com o nome de ECO-PASS, é operado por câmeras 

instaladas em 43 postos de pedágio, totalizando uma área pedagiada de 8 km² no 

centro da cidade. 

O pedágio urbano de Milão funciona de segunda a sexta-feira, das 07:30 até as 

19:30 da noite, com uma tarifa única de 10 Euros, equivalente a 26,6 reais. A multa 

para motoristas que não pagarem a tarifa chega a 70 euros, equivalente a 186,6 

reais. 

A prefeita de Milão, Letizia Moratti, implantou o pedágio esperando uma redução 

de 10% no tráfego de veículos e principalmente uma redução de 30% nas emissões 

de poluentes. A questão ambiental é o principal motivo que levou o governo local a  

adotar esta restrição veicular. 

Milão possui a reputação de ser uma das cidades mais poluídas da Europa e 

está no país com o maior índice de motorização do mundo. São dois fatores que 

justificam a necessidade por optar pelo pedágio urbano. Além de reduzir a poluição 

com a diminuição de automóveis na ruas, tendo uma diminuição de 40% apenas no 

primeiro  dia,  a  receita  captada  também  ajudará  na  redução dos  índices  destes 

impactos ambientais, pois será revertida para a melhoria e ampliação dos ônibus, 

ciclovias  e  incentivo  a  carros  híbridos.  Além  dos  veículos  coletivos,  os  carros 

elétricos e híbridos também não pagam a tarifa. 

2.8    CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PEDÁGIOS URBANOS IMPLANTADOS

Com o passar dos anos, houve uma nítida evolução do pedágio urbano na sua 

metodologia de implantação, tecnologia e destino da receita adquirida com a tarifa. 

Isto se deu pela contribuição dada por determinados sistemas de pedágio urbano, 

que com suas inovações acabaram por influenciar os sistemas que ainda estavam 

ou estão por vir.
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Os  pedágios  urbanos,  que  agregaram  valor  a  esta  restrição  veicular  são: 

Cingapura, Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger, Londres, Estocolmo e Milão. As 

características d estes pedágios urbanos tão especiais estão resumidos na TAB. 2.3.

TAB. 2.3 Principais pedágios urbanos e suas características

Como pode ser visto na TAB. 2.3, a partir de Trondheim passou a ser possível 

cobrar tarifas distintas de acordo com a entrada do veículo na área pedagiada, não 

coincidentemente,  em 1991,  a tecnologia ITS passou a ser  utilizada no  pedágio 

urbano. Como também pode ser visto apenas em Bergen houve inicialmente uma 

redução do tráfego de automóveis menor que 10%, chegando a um baixo percentual 

de 3% e em Londres, onde a tarifa custa o equivalente a R$34, houve uma redução 

de  15%  enquanto  em  Estocolmo,  onde  a  tarifa  é  proporcionalmente  menor,  a 

redução foi ainda maior, chegando a 20%.    

2.9    VARIAÇÕES DO PEDÁGIO URBANO: RESTRIÇÃO VEICULAR

O pedágio urbano não é o único modelo de restrição veicular empregado nas 

grandes  cidades  do  mundo.  O  rodízio  de  carros,  por  exemplo,  utilizado  em 

metrópoles  como  São Paulo  e  a  Cidade do  México,  é  um modelo  de  restrição 

veicular que divide os veículos da cidade em grupos, de acordo com o número de 

suas placas, permitindo a estes grupos trafegar em determinados dias da semana. 

Esta  restrição  veicular  não  precisa  de  equipamentos  eletrônicos,  somente  uma 

intensa fiscalização de agentes públicos a fim de garantir  o tráfego apenas dos 

veículos permitidos naquele dia. Não há gastos com a implantação de equipamentos 

ou sistemas computadorizados, mas por outro lado não há qualquer arrecadação de 

receita para a melhoria do sistema viário ou dos transportes públicos, portanto com 
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este modelo as vias continuam a dar apenas despesas. A simples proibição dá ao 

motorista uma  justificativa  para  tentar  burlar  esta  restrição,  comprando um outro 

carro com os dígitos da placa completamente diferentes dos dígitos do outro que já 

possui. Isto permite a ele dirigir por toda a semana, com carros distintos, deixando 

as ruas com o mesmo volume de carros visto antes da proibição, tornando esta 

restrição veicular inútil. 

Fora  esta  restrição,  existem  outras  em  grandes  metrópoles  do  mundo  que 

aproveitam as  tecnologias desenvolvidas  em pedágios convencionais e pedágios 

urbanos. São restrições veiculares que cobram tarifas por utilizações específicas ou 

pontuais das vias públicas dentro do perímetro urbano. Estas restrições podem ser 

consideradas  variações  dos  pedágios  urbanos,  pois  foram  implementadas 

posteriormente  ao  primeiro  pedágio  urbano  e  seguem  o  modelo  de  cobrar  a 

utilização  de  vias  públicas  urbanas.  A  cidade  de  Amsterdã  está  prestes  a 

implementar  a  sua  variação  de  pedágio  urbano  enquanto  Jacarta,  San  Diego, 

Melbourne, Seul e Toronto já possuem.

2.9.1    AMSTERDÃ

A  cidade  de  Amsterdã,  como  outras  cidades  holandesas,  está  prestes  a 

participar de uma revolução na cobrança pelo uso de vias públicas. O Ministério dos 

Transportes  da  Holanda promove  testes  para  a  implantação  de  um sistema  de 

cobrança de uso de vias baseado na tecnologia de  satélites.  Pelo projeto,  cada 

veículo  holandês  será  identificado  e  monitorado  por  satélites,  para  assim  ser  

cobrado  pela  distância  que  percorrer.  O  valor  da  tarifa,  além  de  variar  pelos 

quilômetros rodados, também dependerá do local percorrido e do tipo de veículo. 

2.9.2    JACARTA
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A capital da Indonésia é conhecida pelas suas largas avenidas, com 4 ou 

mais  faixas.  Estas  grandiosas  obras  modernas,  construídas  para  comportar  sua 

enorme e recente frota de veículos, é conflitante com as antigas áreas da cidade, 

repletas de vielas que  mau  comportam um carro.  Estas  largas avenidas sempre 

desembocam nestas ruas estreitas criando gargalos no trânsito e conseqüentemente 

trazendo caos a cidade. Para tentar  evitar o excessivo tráfego de automóveis no 

centro da cidade, todos os veículos com menos de 3 passageiros são multados no 

valor  correspondente  a  um  pedágio.  Além  disso,  foram  criados  pedágios  nos 

acessos  as  avenidas  que  levam  ao  centro,  a  fim  de  desestimular  o  uso  do 

automóvel. 

2.9.3    SAN DIEGO

Em 1996 foi implantada, em San Diego, uma extensão de 13 km de faixas de 

Veículos  de  Alta  Ocupação  (VAO)  na  rodovia  I-15.  As  faixas  VAO  são  vias 

preferenciais para ônibus e vans.  Não há cobrança para estes veículos, mas os 

automóveis  podem utilizar  estas  faixas  apenas  mediante  pagamento.  Assim  os 

motoristas dos automóveis pagam pela redução de velocidade que eles acarretam 

aos veículos de alta ocupação. 

Segundo dados da VICTORIA TRANSPORT POLICY INSTITUTE (2005), desde 

1998 os usuários das faixas expressas pagam uma taxa que varia de acordo com o 

nível  de congestionamento.  Em todos os acessos  são expostas mensagens que 

indicam o valor do pedágio no momento, variando de US$0,5 a US$8. O fluxo do 

tráfego é monitorado, a fim de garantir que a via mantenha um nível de serviço igual  

ou superior a C.

2.9.4    MELBOURNE
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Em  1999,  a  cidade  australiana  de  Melbourne,  que  possui  3.2  milhões  de 

habitantes  e  uma  área  de  7.800  km²,  implantou  um  sistema  de  pedágio  por 

congestionamento, ou seja,  uma pedágio que tem uma tarifa maior nas horas de 

pico e menor nos horários menos carregados, justamente para diminuir o volume de 

veículos nos horários de pico. Este sistema de pedágio foi introduzido em 22 km de 

vias que são ligadas a 3 auto-estradas. Passam diariamente pelo pedágio 650.000 

veículos, o que rende a cidade AUD$187 milhões, equivalente a R$302 milhões, 

dinheiro revertido para fundos de investimento da cidade.  

Não  há  cabines  convencionais  de  pedágio,  o  sistema  utilizado  é  totalmente 

eletrônico através da utilização de um cartão pré-pago instalado no pára-brisa do 

automóvel. Os motoristas que não possuem o cartão e não pagam a tarifa até o 

meio-dia do dia seguinte a viagem, são multados em um valor correspondente a 

R$170. 

Segundo dados da VICTORIA TRANSPORT POLICY INSTITUTE (2005), esta 

intervenção foi a responsável por uma significativa redução dos congestionamentos 

nas regiões norte e oeste da cidade, além de reduzir a poluição atmosférica e a 

violência no trânsito.

2.9.5    SEUL

Na cidade de Seul, na Coréia do Sul, o pedágio por congestionamento acontece 

nos túneis Nam Sam,  galerias 1  e 3,  no  centro  da cidade. Além do  pagamento 

diferenciado, de acordo com o horário de entrada do veículo no sistema, os veículos 

com somente um ocupante pagam uma tarifa maior no período de 7:00 até as 21:00 

da noite, o equivalente a R$ 2,55 de acréscimo na tarifa convencional.  

Segundo  a  organização  CALCCIT  (2005),  entre  1996  e  1997  houve  uma 

redução de 13,6% no tráfego diário nos túneis, passando de 90.400 para 78.100 

veículos e um aumento na velocidade média em 38%. Por outro lado, o fato de 

veículos em pool, ônibus e táxis não pagarem pedágio fez com que o volume de 

tráfego destes veículos nos túneis aumentasse respectivamente em 146%, 148% e 

103%. O aumento do tráfego de veículos coletivos e a diminuição do tráfego de 
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veículos  particulares  fez  com  que  o  volume  de  pessoas  utilizando  os  túneis 

aumentasse  em  57,5%.  Assim  o  pedágio  implantado  nos  túneis  fez  com  que 

houvesse uma melhor distribuição do tráfego na malha viária, pois apenas houve um 

acréscimo 5,7% no tráfego das rotas alternativas aos túneis. 

2.9.6    TORONTO

A cidade de  Toronto,  no  Canadá,  possui  uma população  de 4.3  milhões  de 

habitantes e uma área de 100 km². Nela foi implantada em uma auto-estrada, com 

108 km de  extensão,  onde a cobrança  da  tarifa do pedágio é feita  baseada na 

distância percorrida pelos veículos. São feitas diariamente 263.000 viagens onde um 

sistema eletrônico de cobrança implantado em todas as entradas e saídas das vias 

monitora  e  identifica  estes  veículos,  o  que  possibilita  a  cobrança  baseada  na 

distância  percorrida  pelo  veículo.  Segundo  a  VICTORIA  TRANSPORT  POLICY 

INSTITUTE (2005), após a implantação do pedágio, a velocidade da via dobrou com 

a redução da quantidade de automóveis.

2.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pedágio urbano busca a redução do número de veículos individuais circulando 

e o investimento em transporte público através da tarifa a ser cobrada. É importante 

ressaltar que a redução do tráfego tem relação direta com o valor a ser cobrado aos  

motoristas,  e  o  mesmo  pode  ser  dito  em  relação  ao  valor  arrecadado  para 

investimentos, pois quanto menos veículos trafegarem na área delimitada, menor  

será a arrecadação.

Esta medida tem se mostrado um instrumento importante na busca da redução 

dos impactos danosos que os automóveis causam ao meio urbano e na procura de 

recursos para investimento nos transportes públicos, sistema viário e meio ambiente. 

Em todas as cidades em que o pedágio urbano foi implementado, sempre viu-se a 
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redução dos índices de congestionamento, de automóveis nas áreas pedagiada e de 

poluentes lançados na atmosfera. Ao mesmo tempo a população foi beneficiada pela 

melhoria dos transportes públicos, das condições ambientais e da infra-estrutura de 

transporte  urbano,  financiados pela receita proveniente da  tarifa do pedágio. Por 

isso,  mesmo  que sempre  contrários  no  momento  da  implementação  do  pedágio 

urbano, a população sempre passa a apoiar a idéia quando os benefícios criados 

chegam a ela.

3.       ANÁLISE  DAS  TECNOLOGIAS  UTILIZADAS  NA IMPLANTAÇÃO  DO 

PEDÁGIO URBANO
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3.1    CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

William Vickrey, vencedor do premio Nobel de Economia de 1996, considerado o 

pai do pedágio urbano, propôs inicialmente medidas de restrição veicular ao metrô 

de Nova Iorque em 1952. Na época a medida foi considerada arriscada pelo governo 

local  e não havia tecnologia apropriada para isto.  Mais  tarde,  baseado em seus 

princípios básicos,  ele voltou passou a propor medidas de restrição veicular  aos 

automóveis. Hoje, com as inovações em ITS, muitos de seus princípios podem ser 

postos em prática.

Segundo  VICKREY  (1994),  os  princípios  para  um  pedágio  urbano  eficiente 

compreendem: 

▪ a cobrança refletindo o mais próximo possível o custo marginal social de cada 

viagem em termos de impactos com outros modos;

▪ a cobrança variando de acordo com o tempo;

▪ a precificação segundo o impacto da viagem individual sobre o tráfego, na hora 

em que esta viagem é feita;

▪ a cobrança contemplando o quilometro trafegado dentro da área pedagiada;

▪ um abono na tarifa cobrada ao motorista se houver acidentes ou interrupções 

que impeçam o tráfego;

▪ a cobrança para os veículos individuais;

▪ a cobrança diferenciada para táxis;

▪ a taxação dos estacionamentos deve obedecer as leis do mercado;

▪ a utilização de Smart Cards para o pagamento de estacionamentos;

▪  a  utilização  de  maquinas  automáticas  para  venda  de  tickets  de 

estacionamento;

▪ a cobrança diferenciada para Veículos de entrega;

▪ evitar que a política e a burocracia inutilizem o esquema;

As  tecnologias  utilizadas  nos  pedágios  urbanos  implantados  até  hoje  foram 

citadas anteriormente em cada uma das cidades que o adotaram. Viu-se que com o 

passar  dos  anos  houve  grandes  inovações  tecnológicas  para  pedágio  urbano. 
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Desde quando eram utilizadas cabines para o pagamento de pedágio em Cingapura 

em  1975  até  a  identificação  dos  veículos  por  câmeras  e  sensores  laser  em 

Estocolmo em 2007. A tecnologia ITS possibilitou facilidades como o fim das filas ao 

entrar  nas áreas pedagiadas e a possibilidade de pagar a tarifa  com o telefone 

celular.

Neste  capítulo  são  apresentadas  as  inovações  tecnológicas  para  o  pedágio 

urbano e a tecnologia ITS aplicada a ele.

3.2    A UTILIZAÇÃO DE ITS NO PEDÁGIO URBANO

Segundo  RIBEIRO  (2007),  ITS,  Sistema  Inteligente  de  Transportes,  são 

sistemas e  equipamentos  que  usam informação,  tecnologia e  comunicação  para 

melhorar  a  mobilidade  urbana  enquanto  aumentam  a  segurança  do  transporte, 

reduzindo o congestionamento do tráfego, maximizando o conforto e reduzindo os 

impactos  ambientais.  A  utilização  de  ITS  no  pedágio  urbano  pode  ser 

esquematizado como na FIG 3.1:
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FIG. 3.1 Esquema da utilização de ITS

A  tecnologia  ITS  para  pedágio  urbano  está  presente  na  identificação  dos 

veículos, na cobrança e pagamento da tarifa.

3.3    IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS

Segundo RIBEIRO (2007), existem 4 sistemas de identificação e cobrança da 

tarifa  em  pedágios.  Estas  formas  de  identificação  e  cobrança  superam-se  em 

relação ao volume de tráfego que podem atender. A capacidade de atendimento,  

para cada um destes sistemas, é respectivamente:

▪ Faixa típica de pedágio (cabine de pedágio) - 350 veículos por hora;

▪ Máquina automática de moedas - 600 veículos por hora;

▪ Faixas exclusivas automáticas - 900 veículos por hora;
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▪  ETTM (Eletronic Toll and Traffic Management), não há cabines e os veículos 

passam pelo pedágio sem restrições - 2.000 veículos por hora;

No  pedágio  urbano,  a  partir  da  identificação  do  veículo  é  possível  fazer  a 

cobrança da tarifa. Com a utilização de ITS, as antigas cabines de cobrança manual 

foram substituídas por sensores que captam todas as informações do veículo e até 

mesmo do seu proprietário. Esta tecnologia possibilitou ao motorista a isenção do 

pagamento imediato, pois este passou a poder pagar em até 24 horas após a sua 

identificação  no  pedágio  ou  até  mesmo  desfrutar  de  prazos  mais  amplos.  Uma 

destas tecnologias de detecção pode ser vista na FIG. 3.2.

FIG. 3.2 Equipamentos de detecção de veículos

                                       Fonte: Q-FREE, 2007

Para isso é necessário estabelecer os diversos níveis de identificação que irão 

compor o sistema. A identificação ampla onde todos os veículos são identificados, a 

identificação  restrita  onde apenas  uma  parte  destes  veículos  é  identificada  e  a 

identificação específica onde uma gama ainda mais restrita de veículos com uma 

mesma característica é identificada.
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3.3.1    IDENTIFICAÇÃO AMPLA

Quando se substitui  as cabines de pedágio por sensores,  o que se deseja  é 

melhorar  o  nível  se serviço do sistema,  pois assim a possibilidade de falhas na 

identificação  diminuem  drasticamente  e  os  veículos  não  precisam  reduzir  suas 

velocidades. 

Para uma identificação ampla,  que abranja  todos os veículos que entrem na 

área pedagiada, sem que haja interferência no nível de serviço do sistema e da via, 

a tecnologia utilizada em Londres pode ser  a melhor  recomendada. Em Londres, 

todos os veículos que passam pelo pedágio urbano têm suas placas fotografadas e 

identificadas através  de  câmeras  conectadas a  um sistema  computacional.  Esta 

tecnologia  possibilita  que  qualquer  veículo  possa  ser  identificado,  pois  todos 

possuem placas e consequentemente um registro no departamento local de trânsito. 

Estas câmeras podem ser vistas na FIG. 3.3. 

FIG. 3.3 Câmera de identificação

                                        Fonte: Q-FREE, 2007

3.3.2    IDENTIFICAÇÃO RESTRITA
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Na identificação restrita, os veículos mesmo já identificados pela identificação 

ampla,  são novamente identificados através de sensores que se comunicam com 

tags instalados nos veículos. O motivo pela instalação destes tags são as facilidades 

que estes equipamentos garantem aos motoristas. Por este motivo há esta dupla 

identificação, justamente para evitar fraudes, pois o motorista, para se beneficiar de 

qualquer abono contido no tag, pode tentar colocar o aparelho em um veículo que 

não tenha direito a esta facilidade. Assim com a comparação entre o número da 

placa e o sinal enviado pelo tag, o sistema do pedágio urbano consegue identificar o 

veículo com exatidão, eliminando a possibilidade de fraudes.  

O tag é utilizado no pedágio urbano desde 1991. Foi introduzido inicialmente na 

cidade  norueguesa  de  Trondheim,  que  é  a  primeira  cidade  a  usar  um pedágio 

urbano totalmente eletrônico desde a sua inauguração. 

Hoje, a cidade de Estocolmo possui a melhor tecnologia em tags para pedágio 

urbano, como visto na FIG. 3.4. Em Estocolmo os motoristas recebem um tag assim 

que assinam um contrato, com a operadora do sistema, onde se comprometem a 

pagar a tarifa através de débito automático. Com este aparelho instalado no pára-

brisa do veículo, o valor da tarifa é retirada da conta bancária do motorista assim 

que o tag é identificado pelos sensores na entrada da área pedagiada. 

FIG. 3.4 Tag

                 Fonte: SWEDISH ROAD ADMINISTRATION, 2007

3.3.3    IDENTIFICAÇÃO ESPECÏFICA
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Na identificação específica os tags também são utilizados, mas neste caso eles 

são instalados em veículos com isenção de tarifa ou com tarifa diferenciada aos 

outros veículos. Apenas um determinado e restrito conjunto de veículos possuem 

autorização para portar este equipamento.

3.3.3.1 IDENTIFICAÇÃO ESPECÏFICA PARA ISENÇÃO DE TARIFA

Desde  a  implementação  do  primeiro  pedágio  urbano,  há  muita  divergência 

quanto aos veículos que devem ou não ter tarifa isenta. Não é necessário usar tags 

para  estar  isento da  tarifa,  para  isso  o  número  da  placa  do  veículo deve  estar  

devidamente cadastrado no banco de dados da operadora do sistema.

O ultimo pedágio urbano desenvolvido, o de Estocolmo em 2007, traz a mais 

nova relação de veículos beneficiados com a isenção de tarifa. Além dos veículos de 

outros países, os veículos que são isentos da cobrança são:

▪ Veículos de emergência;

▪ Ônibus com 14 toneladas ou mais;

▪ Carros de consulados;

▪ Táxis;

▪ Motocicletas;

▪ Veículos militares;

▪ Veículos de serviço com menos de 14 toneladas devidamente aprovados;

▪ Motoristas com permissão especial de estacionamento;

▪ Veículos que usam combustíveis alternativos;

3.3.3.2    IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA TARIFA DIFERENCIADA AOS 

OUTROS VEÍCULOS
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Uma  novidade  em  pedagiamento  é  a  tecnologia  que  usa  o  GNSS  (Global 

Navigation  Satellite  System),  onde  a  identificação  dos  veículos  por  satélite 

estabelece a cobrança da tarifa pela distância percorrida nas vias. Com a adaptação 

desta  tecnologia para  os  táxis,  sempre  que  entraram na  área  pedagiada,  o  tag 

instalado é identificado por antenas ou satélites que acompanharão o percurso total 

deste veículo dentro da área pedagiada. Há uma comunicação direta entre a antena 

ou satélite com o tag do veículo disponibilizando a este, além do cálculo imediato do 

percurso percorrido em seu taxímetro, informações georeferenciadas de sua rota.  É 

estabelecido pelo operador do pedágio urbano um valor, inferior a tarifa cobrada, por 

quilômetro percorrido para que quando somado seja agregado ao valor da corrida do 

táxi,  assim  repassado  ao  passageiro.  Apenas  neste  caso,  será  enviado 

mensalmente  ao motorista  a cobrança  com o valor  total  da tarifa por  quilômetro 

percorrido. Este além de ser multado, será impedido de trafegar na área pedagiada 

se ficar inadimplente. Esta medida, ao mesmo tempo que não desestimula o tráfego 

de  táxis  nas  áreas  pedagiadas,  também  cobra  a  tarifa  de  maneira  mais  justa 

responsabilizando  também  o  passageiro  pela  presença  de  mais  um  automóvel 

dentro da área pedagiada. A FIG. 3.5. exemplifica o esquema citado anteriormente.

FIG. 3.5 Identificação de táxis no pedágio urbano 

Com esta comunicação entre antena ou satélite com o veículo há um benefício 

adicional  para  o  táxi.  Sempre  que  estiver  na  área  pedagiada,  o  veículo  será 

monitorado em tempo real, tendo esta informação georeferenciada enviada para a 

sua central de controle, o estacionamento ou cooperativa do taxista, e também para 
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o próprio táxi se este possuir um equipamento e monitor GPS (Global Positioning 

System), instalado. Este benefício ajudará no melhor controle do taxista e também é 

uma forma de aumentar a segurança no serviço. 

3.3.4    COMPATIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

A identificação ampla, restrita e específica devem ser utilizadas em conjunto. É a 

unificação dos 3 níveis de identificação que leva o sucesso a todo o sistema.  O 

pedágio urbano onde esta identificação é feita da melhor forma é o de Estocolmo. A 

FIG. 3.6. exemplifica o funcionamento integrado deste sistema de identificação que 

compreende as seguintes etapas:

▪ 1 - O veículo entra na área pedagiada;

▪ 2 - São acionados os detectores a laser;

▪ 3 - São acionados os receptores aéreos;

▪ 4 - São acionadas as câmeras para detecção da placa frontal dos carros;

▪ 5 - O veículo é detectado pelo primeiro detector a laser;

▪ 6 - O receptor aéreo envia um sinal para o tag do veículo;

▪ 7 - O tag transmite informações do veículo;

▪ 8 - O veículo é identificado pelo segundo sensor a laser;

▪ 9 - A placa frontal do carro é fotografada e seu número identificado;

▪  10 - Quando o veículo passa pelo segundo sensor a laser, a placa traseira 

também é fotografada e identificada;
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FIG. 3.6 Esquema do funcionamento da identificação no pedágio urbano

            Fonte: SWEDISH ROAD ADMINISTRATION, 2007

3.4    COBRANÇA DA TARIFA

Segundo RIBEIRO (2007), há dois sistemas de cobrança:

▪ Sem ETC, onde há contato entre o motorista e o sistema de cobrança;

▪ Com ETC, onde não é necessário o contato físico entre o motorista e o sistema 

de cobrança;

O ETC é composto de:

▪ AVI (Automatic Vehicle Identification), quando é feita a identificação automática 

do veículo. Ex. número da placa, nome do motorista etc.

▪  AVC  (Automatic  Vehicle  Classification),  quando  é  feita  a  classificação 

automática do veículo. Ex. número de eixos, comprimento do veículo etc.

▪ VES (Vídeo Enforcement System), quando é feita a identificação, classificação 

e monitoramento por câmeras.
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A  cobrança  da  tarifa  é  feita  assim  que  o  veículo  é  identificado.  Quando 

implementado pela primeira vez, em 1975, o pedágio urbano possuía apenas um 

tipo de cobrança e um único valor. Com o passar dos anos houve, com a criação de 

novos pedágio urbanos, mudanças no tipo de cobrança e no valor da tarifa.

3.4.1    TIPO DE COBRANÇA

A cobrança feita originalmente, que contempla apenas um único valor de tarifa, 

caiu em desuso na maioria dos pedágio urbanos. Hoje o procedimento utilizado no 

pedágio urbano de Estocolmo, onde é cobrada 3 tarifas diferentes de acordo com a 

entrada do veículo na área pedagiada, mostra-se mais eficiente. A tarifa mais cara é 

cobrada nas horas de pico do tráfego entre às 07:30 e 09:29 da manhã e entre 16:00 

e  18:29  da  tarde,  uma tarifa de valor  intermediário entre às  08:30 e 08:59  pela 

manhã e 15:31 e 16:00 pela tarde, além da tarifa mais barata entre às 09:30 e 15:59 

da tarde como pode ser visto na FIG. 3.7. A tarifa de valor diferenciado de acordo 

com o horário possibilita cobrar mais caro dos motoristas que utilizam seus carros no 

horário onde há mais congestionamento e a cobrança nos outros horários impede 

que haja uma migração do tráfego mais carregado.

FIG. 3.7 Esquema do horário de funcionamento do pedágio urbano de 

Estocolmo

                                          Fonte: Q-FREE, 2007
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Para garantir esta cobrança diferenciada, o sistema computacional conectado 

aos sensores deverá estar preparado para ao identificar o veículo, situar o horário e 

o dia da semana em que é feita a sua viagem, cobrando assim a tarifa devida.

3.4.2 VALOR DA TARIFA

Há diferentes valores para o pedágio urbano, sempre relacionado à quantidade 

de veículos que se deseja retirar das ruas, pois quanto maior a tarifa, maior será a 

redução do tráfego na área pedagiada. Em média o valor dos pedágios urbanos 

implantados custa R$4 para automóveis, mas existem valores que ultrapassam em 

muito esta média, como em Londres onde o valor é equivalente a R$34.

Deve-se prever a entrada na área pedagiada de veículos maiores que os carros, 

como os caminhões. O valor maior da tarifa para estes grandes veículos desestimula 

a sua entrada constante na área pedagiada, como ocorre no pedágio urbano de 

Trondheim  onde  é  cobrado  de  caminhões  o  dobro  da  tarifa  estipulada  para 

automóveis.

Em um sistema onde a tarifa varia de acordo com o horário, uma cobrança mais 

alta para caminhões exige dos empresários um uso mais racional, buscando rotas 

alternativas, outros horários para a viagem e carrega-los sempre com a carga total, 

minimizando o número de viagens.

3.5    PAGAMENTO DA TARIFA 

No início da operação do primeiro pedágio urbano, em Singapura, o pagamento 

era manual  e feito mediante a entrada do veículo na área pedagiada. É preciso 

ressaltar, que desde a inauguração do primeiro pedágio urbano até hoje, o atraso do 

pagamento até uma prazo extra previamente estipulado significa o acréscimo em 

seu  valor  e o não  pagamento,  além deste prazo,  significa  a  imposição  de  uma 

pesada multa ao motorista infrator.  
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Com o desenvolvimento do ITS nos pedágios urbanos, houve a possibilidade de 

postergar o pagamento da tarifa para 24 horas após a viagem ou por prazos até  

mais elásticos. com isso passou a ser possível pagar o pedágio pela internet, com 

tag, em lojas,  bancos,  pelo telefone celular e em cabines espalhadas pelas ruas 

como exemplificado na FIG. 3.8. 

FIG. 3.8 Cabine de pagamento da tarifa do pedágio urbano 

                                        Fonte: LITMAN (2007)

O pagamento  pela internet  torna-se  um instrumento  cada  vez  mais  utilizado 

pelos  usuários  do  pedágio  urbano.  Além  da  comodidade  de  pagar  e  conferir 

informações pertinentes sobre o funcionamento do pedágio urbano, hoje, graças aos 

desenvolvimentos  impostos  pelos  seus  operadores,  é  possível  até  captar 

informações sobre os transportes públicos. É o que acontece no site da TFL, que 

além das informações básicas sobre pagamento e verificação de débito, possibilita 

planejar  a  mesma  rota  feita anteriormente  por  automóvel,  agora  por  transportes 

públicos, como visto na FIG. 3.9.
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FIG. 3.9 Site da Transport for London 

                  Fonte: www.tfl.gov.uk [Capturado em: 23/10/2007]

3.6    FACILIDADES AGREGADAS AO ITS  

Segundo  RIBEIRO  (2007),  a  implementação  de  ITS  é  acompanhado  por 

algumas facilidades:

▪ Há menos evasão de receita;

▪ Fácil captação de informação sobre o usuários e seus hábitos;

▪ Mais segurança para usuários e empregados;

O desenvolvimento do ITS tem a intenção de melhorar  o funcionamento dos 

pedágios urbanos, agregando facilidades a ele. Inovações como aviso no telefone 

celular, utilização inteligente do tag e roterização dentro da área pedagiada serão 

facilidades que logo serão agregadas aos pedágios urbanos. 
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3.6.1    AVISO NO TELEFONE CELULAR

Uma facilidade que pode ser incorporada ao telefone celular é a comunicação 

direta do pedágio urbano com o motorista. Assim que o veículo é identificado pelo 

pedágio  urbano,  o  celular  do  motorista  recebe  uma  mensagem,  enviada  pelo 

operador do sistema, com o valor da tarifa e o prazo máximo para o pagamento, 

como pode ser visto na FIG. 3.10. Esta opção necessita de um cadastro prévio do 

motorista na página da internet do operador do pedágio urbano e além de lembrá-lo 

sobre  a  obrigatoriedade do  pagamento,  permite  que  este  seja  feito pelo celular, 

através da própria mensagem. O desenvolvimento rápido dos aparelhos de telefone 

celular possibilita esta comunicação, além disso será possível enviar junto com a 

mensagem  propaganda  da  própria  operadora  de  telefonia  móvel,  o  que  poderá 

financiar o custo desta facilidade. 

FIG. 3.10 Aviso no telefone celular

3.6.2    UTILIZAÇÃO INTELIGENTE DO TAG
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O tag pode ser substituído por um cartão inteligente também conhecido como 

Smart  Card que tenha a mesma função quando instalado no carro,  mas também 

pode ser usado como cartão de débito em transportes públicos e no pagamento de 

estacionamentos.  Esta  tecnologia  já  esta  sendo  desenvolvida  por  empresas 

especializadas  em  ITS  para  pedágio  urbano,  mas  necessita  de  uma 

compatibilização  da  arquitetura  de  todos  os  sistemas,  do  pedágio  urbano,  dos 

transportes  públicos  e  dos  estacionamentos  da  cidade  em  questão.  Assim  o 

proprietário poderá debitar do seu cartão o preço do pedágio urbano, quando utilizar 

o carro, o valor da viagem, quando usar o transporte coletivo e pagar o valor do 

estacionamento de seu automóvel.

3.6.3    FACILIDADES PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DA ÁREA PEDAGIADA

Com  a  identificação  específica,  onde  veículos  como  táxis  são  monitorados 

dentro da área pedagiada, outros veículos que possuem tag e GPS também podem 

desfrutar  das  informações georeferenciadas  em tempo  real  disponibilizadas pelo 

sistema. Com esta informação, o motorista poderá ter acesso a todas as facilidades 

relativas a  roterização  como  conhecer  a sua  posição atual  e as  melhores  rotas 

dentro da área pedagiada.

Uma  outra  informação  que  os  motoristas  podem  ter  acesso  é  conhecer  a 

localização  dos  estacionamentos  disponíveis  dentro  da  área  pedagiada,  o  que 

reduzirá o número de veículos circulando a procura de vagas. Como a intenção é 

reduzir o número de agentes influenciando no sistema, os estacionamentos portarão 

sensores semelhantes aos do pedágio urbano, que também identificarão o cartão e 

debitarão  o  valor  do  estacionamento.  Estes  sensores  estarão  conectados  ao 

operador do sistema e informando, em tempo real, a presença ou não de veículos 

estacionados.

3.7    INOVAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO E PEDAGIAMENTO
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Quando William Vickrey apontou como uma de suas diretrizes que a cobrança 

eficiente deve contemplar o quilometro trafegado dentro da área pedagiada, ou seja, 

o veículo deve pagar pelo quanto trafega na via pedagiada e não pela sua simples 

entrada nesta área, a tecnologia da época estava muito distante desta possibilidade. 

Hoje, a cobrança pelo uso da via começa a se tornar realidade graças a empresas 

como a Skymeter® e sua tecnologia de identificação e precificação por satélite. 

Esta tecnologia usa o GNSS, hoje funcionando com o sistema GPS americano e 

futuramente com o sistema Galileu europeu. Permite uma leitura exata da rota feita 

pelo veículo, do momento em que ele entra na região pedagiada até o momento de 

sua saída, além de uma grande capacidade de armazenagem de informações.

Para a identificação dos veículos é necessária a instalação de uma aparelho no 

veículo, chamado OBU (On-Board Unit). Ao coletar as informações, este aparelho 

evita  os  erros  de  sinal,  estabiliza  a  leitura  das  informações  e  comprime  as 

informações de rota e tempo de viagem. Além de suas funções no pedágio urbano, 

este aparelho avisa, através de luzes LED se está ou não em bom funcionamento. 

Ao  ser  analisado  e  calculado  o  percurso  feito  pelo  veículo,  é  gerado 

automaticamente  uma  conta  com  o  valor  a  ser  pago.  Estas  informações  são 

criptografadas, onde apenas o administrador do sistema e o motorista tem acesso às 

informações. Além disso, fica a critério da administração do sistema disponibilizar ou 

não ao motorista um mapa com o percurso de todas as viagens feitas. 

Esta  tecnologia  já  conseguiu  superar  o  maior  problema  em  relação  a 

identificação de veículos por satélite, a criação dos chamados urban canyon, quando 

em meio a edifícios muito altos a linha que mede a trajetória do veículo se torna 

sinuosa, interferindo diretamente na precificação. Como pode ser visto na FIG. 3.11, 

a linha azul representa um veículo que utiliza o OBU e o sistema da Skymeter®, 

enquanto a linha rosa um outro veículo sem este sistema.  
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FIG. 3.11 Formação do Urban Canyon

                                    Fonte: SKYMETER (2008)

Como  pode  ser  visto  na  FIG.  3.11,  o  veículo  equipado  com  o  sistema  da 

Skymeter® possui a identificação da sua trajetória por uma linha contínua, ou seja,  

possível  de se quantificar o quanto foi percorrido dentro de uma área pedagiada, 

enquanto o outro veículo é identificado através de uma linha sinuosa, incapaz de se 

chegar a uma tarifa justa. 

Segundo GRUSH (2008), esta forma de pedagiamento e precificação, por não 

precisar de câmeras ou equipamentos de detecção de tag, possui a operação mais 

barata que a de Cingapura, Londres ou Estocolmo. Com apenas 10% do valor da 

tarifa de cada usuário, toda a operação é paga, inclusive o funcionamento do OBU.

3.8    ARQUITETURA ITS PARA O PEDÁGIO URBANO
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Segundo a VERTIS (1999),  a arquitetura do sistema é como uma figura que 

mostra  os  múltiplos  elementos  do  sistema  e  indica  como  cada  elemento  se 

relaciona, formando o sistema em sua totalidade.  

Ao se introduzir uma arquitetura de ITS, os dois pontos seguintes devem ser 

enfatizados:

▪  A flexibilidade para se adaptar as mudanças nas necessidades sociais e os 

desenvolvimentos tecnológicos;

▪  A  compatibilidade  e  a  inter-relação  com  as  informações  avançadas  e  as 

telecomunicações; 

3.8.1    COMPOSIÇÃO DA ARQUITETURA ITS 

A arquitetura ITS é composta por uma arquitetura lógica e uma arquitetura física. 

É aconselhável dividir o desenvolvimento desta arquitetura ITS em quatro etapas.

▪ Definição dos Serviços de ITS;

▪ Desenvolvimento da Arquitetura Lógica;

▪ Desenvolvimento da Arquitetura Física;

▪ Padronização do Sistema; 

3.8.1.1    SERVIÇOS AOS USUÁRIOS

É necessário definir cada um dos serviços de ITS a serem prestados, para que 

posteriormente sejam definidas as relações e a necessidade de inter-relação entre 

cada um deles.

3.8.1.2    ARQUITETURA LÓGICA
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Apresenta uma visão funcional dos serviços aos usuários, definindo as funções 

ou os processos específicos necessários à execução do ITS e as informações ou 

fluxos de dados necessários para serem trocados entre estas funções.

3.8.1.3    ARQUITETURA FÍSICA

Este desenvolvimento divide em sistemas e subsistemas as funções definidas 

na arquitetura lógica, baseando-se nas semelhanças funcionais dos processos.

3.8.1.4    PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA

Garante que todos os sistemas, subsistemas e os modos de comunicação entre 

eles estejam padronizados, afim de haver uma integração total do ITS.

3.8.2    A ARQUITETURA ITS BRASILEIRA

O Brasil não possui uma arquitetura ITS própria, países como o Japão, que em 

1999 ratificou a sua própria arquitetura ITS através da VERTIS, têm a capacidade de 

utilizar plenamente todos os componentes, sistemas e subsistemas que compõe o 

ITS, respeitando a flexibilidade e a compatibilidade entre eles.

Por isso, é necessário propor uma arquitetura própria brasileira, que venha a 

suportar as novas tecnologias e evoluções técnicas necessárias na implantação e 

integração do  pedágio urbano com todos os  outros  componentes  do sistema  de 

transporte. 
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Além  disso  é  importante  a  presença  do  estado  na  divulgação  e  apoio  no 

desenvolvimento  de  novas  tecnologias  ITS,  como  ocorre  nos  Estados  Unidos, 

através  da  RITA,  órgão  da  Secretaria  dos  Transportes  daquele  país.  A  RITA 

desenvolve  o  Inteliligent  Transportation  Systems  (ITS)  Program,  que  é 

fundamentado no princípio de veículos inteligentes e em infra-estrutura inteligente, e 

também na criação de uma integração do ITS entre os dois componentes anteriores. 

Este  programa  federal  de  ITS  apóia  todo  avanço  em ITS com investimento  na 

maioria das iniciativas, estudos minuciosos e em programas específicos.

3.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é de hoje que o ITS auxilia na operação do pedágio urbano. Pode-se dizer 

que  o  sucesso  na  identificação  do  veículo,  cobrança  e  pagamento  da  tarifa  só 

acontece por causa da tecnologia ITS. Quando eram utilizados cabines de pedágio e 

cobrança manual, o nível de serviço nas vias ficava prejudicado com a redução da 

velocidade dos veículos e a arrecadação não era tão expressiva. Com a introdução 

do  ITS,  os  veículos  puderam  passar  a  ser  identificados  sem  reduzir  suas 

velocidades e a arrecadação cresce a cada ano devido a eficiência do sistema de 

cobrança e pagamento.  

Um instrumento tão fundamental no funcionamento do pedágio urbano dever ter 

uma  utilização  padronizada  agregando  todas  as  tecnologias  e  metodologias  de 

sucesso  desenvolvidas  até  hoje.  Apenas  assim,  os  antigos  e  novos  pedágios 

urbanos poderão alcançar com mais rapidez e eficiência a redução do tráfego de 

veículos e a arrecadação para investimento nos transportes e meio ambiente.
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4.    PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PEDÁGIO 

URBANO

4.1    CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como visto nos capítulos anteriores, com o passar dos anos, o pedágio urbano 

tem trazido inovações quanto ao tamanho da área pedagiada, a configuração dos 

postos de pedágio, os modos de transportes implementados para suprir o aumento 

da demanda, o destino da receita adquirida e a tecnologia utilizada na identificação, 

cobrança e pagamento da tarifa. Estas diferenças fazem com que esquemas sejam 

mais  bem  sucedidos  que  outros,  pois  quando  implementado  nas  cidades,  a 

metodologia aplicada busca alternativas utilizadas em outros esquemas para assim 

suprir a sua necessidade específica e não a de todo o sistema de transporte.  Tendo 

em vista que no Brasil existem cidades em que a implantação do pedágio urbano 

pode ser uma solução para os problemas de mobilidade, busca-se neste capitulo a 

criação de uma metodologia para implantação de pedágio urbano como um subsidio 

aos órgãos governamentais que optarem por esta medida.

4.2    ESTRUTURA DA METODOLOGIA PROPOSTA

  

A  estrutura  da  metodologia  se  baseia  nas  experiências  de  implantação  de 

pedágios  urbanos  nas  cidades  apresentadas  no  capítulo  2.  Trata-se  de  uma 

proposta que tem como objetivo servir  de base para o desenvolvimento de uma 

forma de implantação do pedágio urbano, ou seja, na tomada de decisão quanto a 

sua implantação observando todos os aspectos relevantes para esta decisão. Assim, 

propõe-se uma metodologia composta por 5 etapas:  

▪ Etapa 1 – Delimitação da área pedagiada;

▪ Etapa 2 – Definição dos postos de pedágio e escolha da tecnologia;
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▪ Etapa 3 – Análise da viabilidade do projeto;

▪ Etapa 4 – Investimentos pré-pedágio urbano;

▪ Etapa 5 – Investimentos pós-pedágio urbano;

4.2.1    DELIMITAÇÃO DA ÁREA PEDAGIADA

Desde o primeiro pedágio urbano, o de Cingapura em 1975, a área delimitada 

sempre foi  a área central  da cidade.  Isto  se dá,  pois na área central  da cidade 

concentram-se o maior número de empregos, salas comerciais e serviços, atraindo 

assim o maior número de viagens, tanto por transporte coletivo como por transporte 

individual. A delimitação desta área e a cobrança da tarifa fazem com que a viagem 

por  modo  individual  seja  desestimulada,  reduzindo  o  número  de  viagens  e 

consequentemente diminuindo a incidência de congestionamentos dentro e fora da 

área pedagiada.

Pensou-se,  em muitas metrópoles,  que  a criação de residências nas regiões 

centrais, aproximando o trabalhador ao seu local de trabalho, diminuiria o fluxo de 

veículos até esta área. Mas com o constante crescimento e desenvolvimento das 

cidades,  esta  tentativa  se  tornou  inútil,  pois  a  cada  dia  aumenta  os  postos  de 

trabalho  nesta  região  central  ao  mesmo  tempo  que  crescem  o  número  de 

construções residenciais na periferia da cidade. Em Londres 2% da população vive 

dentro  da  área  pedagiada,  enquanto  em  Oslo  este  número  chega  a  60% 

(IEROMONACHOU et al. 2006). Mais do que apenas a grande diferença entre a 

população  residente  na  área  pedagiada,  a  diferença  entre  Londres  e  Oslo  fica 

evidente  no  benefício  adquirido  pelos  londrinos,  que  residentes  dentro  da  área 

pedagiada, possuem um desconto de 90% no valor da tarifa do pedágio urbano.

A  delimitação  da  área  pedagiada  se  faz  pela  identificação  dos  planos 

urbanísticos e da análise de atração de viagens. Estes dois fatores são essenciais 

para se descobrir qual região da cidade recebe o maior número de viagens, assim 

sendo, deverá ser delimitada, logo pedagiada. 
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4.2.1.1    IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL ATRAVÉS DOS PLANOS 

URBANÍSTICOS

Para  a  delimitação  da  área  pedagiada  é  necessária  uma  consulta  na  lei 

municipal, estadual ou federal que identifique a localização do centro da cidade, ou 

seja, da região onde o uso e a ocupação do solo propicie a manutenção do centro 

financeiro, das relações comerciais e serviços, peculiares à esta áreas. 

Além da consulta sobre a legislação, deve-se fazer um estudo sobre a cidade, a 

fim de se identificar, e principalmente, se certificar de informações relevantes como 

as suas características, suas subdivisões, seus bairros e etc.

4.2.1.2 ANÁLISE DE ATRAÇÃO DE VIAGENS

Além  da  observação  atenta  sobre  a  lei,  também  é  necessário  um  estudo 

conclusivo  sobre  a  atratividade  desta  área  e  de  áreas  muito  próximas  à  região 

pedagiada. Estas áreas, que serão afetadas diretamente pelas mudanças no fluxo 

de  veículos,  mesmo  não  estando  inscritas  na  legislação  como  parte  da  região 

central,  deverão  ser  pedagiadas  para  preservá-las  desta  mudança  de  fluxo  e 

possibilitar que futuramente, a região central, com toda a sua legislação de gabaritos 

e uso e ocupação do solo possa chegar até esta região.

Uma maneira eficiente de fazer esta análise é através do estudo de matrizes de 

geração de viagens da região. Primeiro deve-se fazer esta análise entre todas as 

regiões da cidade ou região metropolitana a ser estudada. Depois esta análise deve 

ser feita sobre a região da cidade onde foi diagnosticada a atração do maior número 

de viagens, tanto o número total, quanto o número de viagens do transporte coletivo 

e individual. Mapas temáticos ajudam na compreensão destas informações, como o 

visto na FIG 4.1, que mostra as linhas de desejo, obtidas da matriz de O/D entre 

algumas regiões do Rio de Janeiro.
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FIG. 4.1 Linhas de desejo entre regiões do Rio de Janeiro 

                                     Fonte: PDTU/RMRJ (2003)

Muitos dos veículos que usualmente trafegam na região central da cidade não a 

têm como destino, mas utilizam suas vias como rotas de passagem. Para que não 

haja o acúmulo de veículos em vias coletoras ou locais, é necessário que a região 

pedagiada  tenha  como  limites  os  importantes  corredores  de  transporte  da  área, 

constituídos por vias arteriais ou auto-estradas, que terão a capacidade de escoar o 

fluxo de automóveis que desviará da área pedagiada. Esta pré-delimitação pode ser 

vista na FIG. 4.2.

Apesar da tendência em se pedagiar as áreas centrais das cidades, por estas 

serem os pólos de maior  atratividade das viagens,  pode  acontecer  que haja  em 

outras cidades pólos distintos de atratividade, como centros históricos,  praias ou 

corredores culturais. Quando isto acontece, o mesmo procedimento definido para a 

área central deverá ser observado para a área que se deseja pedagiar. 
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FIG. 4.2 Limite da área pedagiada

4.3    DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE PEDÁGIO E ESCOLHA DA TECNOLOGIA

Após a definição da área pedagiada e o estudo sobre a cidade, deve-se voltar as  

atenções para as vias de acesso à esta área. Segundo o CÓDIGO BRASILEIRO DE 

TRÂNSITO (1998), as vias são divididas em:

▪  Vias de trânsito rápido - Caracterizadas por acessos especiais com trânsito 

livre. (Rodovias, Estradas e Auto-estradas).

▪  Vias arteriais - Aquelas caracterizadas por alimentar  as vias secundárias e 

locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.

▪  Vias coletoras - Aquelas destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais.

▪  Vias locais - Vias sem semáforos,  destinadas apenas ao acesso local  ou a 

áreas restritas.

 Dada esta hierarquia, o ideal é que a área pedagiada seja delimitada por vias 

arteriais ou de transito rápido. 

Utilizando as vias arteriais e de trânsito rápido como limite da área pedagiada, 

deve-se instalar os postos de pedágio na interseção destas vias com as vias de 

acesso à área como representado na FIG 4.3. Ao se implantar os postos de pedágio,  

deve se certificar que todas as vias de acesso sejam pedagiadas, pois se ao menos 

uma via de acesso à área pedagiada estiver desprovida do posto de pedágio como 

visto na FIG 4.4, esta passará a ser uma rota de fuga, atraindo um grande número 
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de veículo, degradando o trânsito na área e deslocando de maneira desequilibrada o 

tráfego de tal modo, que irá inutilizar o pedágio urbano.

FIG. 4.3 Implantação dos postos de pedágio

FIG. 4.4 Rota de fuga

Além disso, nesta etapa, é necessário fazer a escolha da tecnologia e analisar 

os valores das tecnologias de pedagiamento.

  

4.3.1    ESCOLHA DA TECNOLOGIA

De 1975,  quando o  primeiro  pedágio  urbano entrou  em operação  utilizando 

praças convencionais de pedágio,  até hoje,  com os equipamentos eletrônicos de 
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detecção  de  veículos  e  cobrança  de  tarifa,  muito  mudou  no  pedágio  urbano, 

principalmente a sua tecnologia. 

Pode-se utilizar as antigas praças de pedágio, com as convencionais cabines 

onde a cobrança da tarifa é feita manualmente. Mas segundo RIBEIRO (2007), as 

faixas típicas de pedágio, ou seja, as cabines convencionais de pedágio possuem a 

capacidade de atender apenas 350 veículos por hora. Em vias já saturadas, que 

levam  até  a  região  da  cidade  que  atrai  o  maior  número  de  viagens,  é 

desaconselhável o uso deste tipo de posto de pedágio.

Por outro lado, segundo RIBEIRO (2007),  o ETTM,  Eletronic Toll  and Traffic 

Management, tem a capacidade de atender a 2.000 veículos por hora. Neste caso é 

utilizado o ITS que a partir de equipamentos eletrônicos identifica e cobra a tarifa 

dos  veículos  sem  que  haja  a  necessidades  de  contato  físico  ou  redução  da 

velocidade  do  veículo,  deste  modo  não  interferindo  negativamente  no  nível  de 

serviço da via, como pode ser visto na FIG 4.5.

FIG. 4.5 Equipamento de ETTM

                                              Fonte: Q-FREE

O  valor  da  instalação  e  operação  do  pedágio  urbano  está  diretamente 

relacionado a quantidade de postos de pedágio a serem instalados e a tecnologia 

escolhida. Como nos dias de hoje é essencial a implantação de um pedágio urbano 
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baseado em ITS,  deve-se analisar estes  custos através da  diferença entre suas 

tecnologias.

Em cidades norueguesas como Bergen e Trondheim, a configuração urbana é 

bem semelhante, com vias de trânsito rápido que levam até o centro da cidade e 

delas ramificam-se as vias coletoras e locais que constituem a malha viária destes 

centros  urbanos.  Portanto,  a  maneira  encontrada  por  estas  cidades  para  o 

pedagiamento foi  instalar seus postos de pedágio nestas vias de trânsito rápido, 

restringindo consequentemente o tráfego de veículos também nas vias coletoras e 

locais. Esta solução possibilitou a estas e outras cidades nórdicas a implantação de 

poucos postos  de pedágio,  assim equipando-os  com todos os  equipamentos  de 

detecção de veículos e cobrança de tarifas. 

Por outro lado em cidades como Londres e Milão, por sua configuração urbana 

com muitas vias que levam e deixam o centro, viu-se que seria muito dispendioso a 

utilização de equipamentos que contemplassem todos os tipos de identificação em 

cada uma das vias, por isso são utilizadas câmeras, que fazer uma identificação 

ampla de todos os veículos através da leitura de suas placas.

Segundo  LITMAN  (2006),  são  utilizadas  em  Londres  900  câmeras  para  a 

identificação dos veículos, como representado na FIG. 4.6. Em uma cidade em que 

o centro é atendido por muitas ruas, a implantação e operação do pedágio urbano 

passa  a  ser  dispendiosa.  Quando implementado em Londres,  a  tarifa custava  o 

equivalente a 21 reais e era necessário retirar deste valor pouco mais de 10 reais 

para custear o sistema. Hoje o valor desta tarifa passou para 8 libras, equivalente a 

34 reais.

FIG. 4.6 Câmeras utilizadas em Londres

         Fonte:http://www.roadtraffic-chnology.com/contractors/tolling

                                  [Capturado em 01/03/2008]
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Uma  solução  para  cidades  com  configuração  urbana  semelhante,  onde  é 

necessário pedagiar um número elevado de ruas, é o pedagiamento por satélite ou 

antena. Nesta modalidade de pedagiamento cada veículo é equipado com tag  e 

GPS  para  que  antenas  ou  satélites  identifiquem  a  posição  exata  do  veículo, 

cobrando-o assim que este entre na área pedagiada. Esta tecnologia possui ainda 

uma vantagem a mais,  pois é possível  cobrar a tarifa pelo quilometro percorrido 

dentro da área pedagiada, do momento em que o veículo entra até o momento em 

que ele sai desta área. 

A utilização desta tecnologia e a cobrança da tarifa pelo quilometro percorrido 

dentro da área pedagiada, como já visto, custa 10% do valor arrecadado, ou seja,  

menos que a tecnologia convencional. Mas a pouca utilização desta tecnologia e a 

facilidade  que  os  motoristas  possuem  em  burlar  a  sua  identificação,   podem 

inviabilizar a sua utilização.

Todos estes fatores devem ser analisados antes da escolha da tecnologia a ser 

utilizada. Uma escolha errada, seja selecionando uma alternativa barata ou cara, 

pode interferir negativamente na viabilidade do projeto. 

4.4    ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PROJETO

A viabilidade de um projeto é fundamentada por três variáveis: 

▪ Viabilidade técnica; 

▪ Viabilidade econômica; 

▪ Capacidade de obtenção de crédito;

Todas essas  variáveis,  por  sua  vez,  são  influenciadas  pelos diversos  riscos 

envolvidos no projeto. O patrocinador deve assegurar de que os riscos envolvidos 

são  conhecidos,  estão  mitigados  e  compartilhados  entre  as  partes  envolvidas, 

garantindo a realização do fluxo de caixa e taxa de retorno projetados. São esses 

elementos do plano de financiamento que irão convencer,  ou não, os credores e 
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investidores  prospectivos  a colocarem dinheiro no projeto,  definindo o custo  dos 

recursos (SANTIAGO, 2002).

4.4.1    VIABILIDADE TÉCNICA

A viabilidade técnica trata dos aspectos técnicos do projeto, onde as principais 

preocupações dos credores são as garantias de que ele atenderá ao cronograma 

proposto, se será construído dentro do orçamento previsto e se irá gerar produção 

de  acordo  com a  capacidade  projetada.  É  necessário  que  antes  das  fases  de 

construção e operação, seja requerido um extenso trabalho de definições do projeto 

que  inclui  ensaios,  revisões,  testes  e  simulações  capazes  de  comprovar  a 

efetividade das tecnologias propostas. Além disso os potenciais impactos ambientais 

sob a construção e operação do projeto também devem ser previstos.

4.4.2 VIABILIDADE ECONÔMICA

A viabilidade econômica busca averiguar se o valor presente líquido (VPL) do 

projeto é positivo. Além disso, no momento da concessão do crédito, os credores 

irão  avalia  a  atratividade  do  projeto  segundo  a  taxa  de  retorno  sobre  o  capital 

investido.  Segundo  FINNERTY (1999),  a  avaliação  identificará  a  capacidade  do 

projeto de atender ao serviço dos empréstimos, mesmo diante de acontecimentos 

adversos  como  a  desvalorização  da  moeda,  insuficiência  de  matérias-primas, 

aumento do custo de construção, atrasos no cronograma de construção ou no início 

das operações, aumentos nas taxas de juros ou flutuações nos níveis de produção, 

de preços e de custos operacionais.

Toda a viabilidade econômica do pedágio urbano está baseada no retorno obtido 

com a cobrança da tarifa. Assim é necessário estabelecer o tipo de cobrança a ser  

adotada, o valor da tarifa a  ser  aplicada e o volume esperado de veículos com 

isenção de tarifa, para daí, finalmente se chegar a avaliação financeira do projeto.
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4.4.2.1    TIPO DE COBRANÇA A SER ADOTADA 

A cobrança ideal para um pedágio urbano não mais deve ser a que contempla 

uma única tarifa para qualquer horário do dia, como feito originalmente. A cobrança 

deverá ser feita a partir do momento em que o veículo entra na área pedagiada,  

contemplando 3 tarifas diferentes de acordo com o horário de sua entrada. A tarifa 

mais cara deverá ser cobrada durante o período de pico da manhã e da tarde. A 

tarifa média deve ser cobrada entre o período da manhã e o início do período da 

tarde. Finalmente a menor tarifa deve ser cobrada até uma hora e meia antes do 

período de pico da manhã e até uma hora depois do horário de pico da tarde.

A tarifa de valor diferenciado de acordo com o horário possibilita cobrar mais 

caro  dos  motoristas  que  utilizam  seus  carros  no  horário  onde  há  mais 

congestionamento e a cobrança nos outros horários impede que haja uma migração 

do tráfego mais carregado.

4.4.2.2    VALOR DA TARIFA A SER APLICADA 

Deve-se  incentivar  a  carona  solidária,  quando  indivíduos  que  costumavam 

utilizar seus automóveis até um local comum a todos, passam a usar apenas um 

automóvel,  dividindo  a  despesa,  consequentemente  reduzindo  as  suas  próprias 

despesas e minimizando o número de veículos trafegando nas vias.

Com a aplicação do pedágio urbano,  estes indivíduos irão dividir inclusive o 

valor  de  sua  tarifa.  Segundo  o  PDTU/RMRJ  (2004),  82% dos  veículos  de  uso 

individual  da  Região  Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro,  trafegam com apenas  o 

motorista. 

O valor, para ser aplicado, deve respeitar as condições econômicas e sociais da 

cidade onde será implantado o pedágio urbano, ao mesmo tempo o seu valor deve 

pagar a operação, investimentos em transporte e meio ambiente. 
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O valor da tarifa do serviço de ônibus, muito utilizado principalmente em países 

em desenvolvimento, é calculado a partir de estudos que verificam o quanto este 

valor irá interferir na renda da população. É proposto que o valor da tarifa do pedágio 

urbano  seja  derivado  destes  estudos,  ou  seja,  atrelado  ao  valor  da  tarifa  dos 

serviços de ônibus ou do modo de transporte mais usado na cidade. Assim o valor  

da tarifa mais cara fica em 4 vezes o valor da tarifa de ônibus, a tarifa média em 3 

vezes o valor da tarifa de ônibus e a mais barata em 2 vezes o valor da tarifa de 

ônibus.

Para táxis e caminhões, mesmo que sejam identificados por postos de pedágio 

convencionais, ou seja,  sem a precificação pelo quilômetro percorrido, o valor da 

tarifa deve ser diferente da aplicada para automóveis. 

4.4.2.3    ESTIMATIVA DO VOLUME DE TRÁFEGO NA ÁREA PEDAGIADA

Como  visto  anteriormente,  a utilização de  cabines convencionais de  pedágio 

influencia negativamente no nível de serviço da via, mesmo em vias com um baixo 

volume de tráfego. Por isso, partindo do pressuposto que para o pedágio urbano, 

será utilizada a tecnologia ITS, é necessário que se faça um estudo para se estimar 

o volume de tráfego dos veículos de uso individual, antes e depois da instalação dos 

postos de pedágio. 

Dependendo da localização e número de postos de pedágio, o pedágio urbano 

pode interferir mais ou menos, tanto na região pedagiada, quanto no restante da 

cidade. Por isso um diagnóstico preciso sobre o volume de tráfego de veículos de 

uso individual durante os horários de fico da manhã e da tarde, além do volume nos 

outros horários. 

Utilizando o mesmo volume de tráfego, deve-se estimar o aumento deste volume 

a partir de uma taxa de crescimento diagnosticada. Este aumento deve respeitar o 

horizonte de tempo especificado para a operação do pedágio urbano.

Posteriormente,  quando for  tratada  a  viabilidade econômica  do  projeto,  este 

volume de tráfego será analisado perante cenários que simularão a redução deste 

crescimento devido a implantação do pedágio urbano.
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4.4.2.4    ISENÇÃO DE TARIFA

A tarifa do pedágio urbano deve ser isenta para:

▪  Portadores de deficiência física - Pela falta de mobilidade que enfrentam até 

hoje em qualquer cidades;

▪ Veículos de emergência - Pela necessidade de ambulâncias, carros de polícia 

e carros de bombeiros prestar socorro à vítimas;

▪  Ônibus municipais e intermunicipais - Pela capacidade de transportar muitos 

passageiros, e consequentemente, retirar automóveis das ruas;

▪  Motocicletas - Pela sua reduzida interferência no tráfego de veículos e a sua 

função essencial de entrega de encomendas, principalmente na região central da 

cidade;

4.4.2.5    AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO         

A  avaliação  financeira  do  projeto  se  faz  através  da  reunião  de  todas  as 

informações referentes a estimativa do volume de tráfego, valores da tecnologia a 

ser  aplicada,  tipo  de  cobrança,  valor  da  tarifa  e  etc.  Informações  usadas  na 

elaboração  de  um fluxo  de  caixa,  onde  será  confirmada,  ou  não,  a  viabilidade 

financeira do projeto.

Além destas informações devem ser considerados os impostos sobre o pedágio 

urbano e a depreciação dos equipamentos para o horizonte de tempo estipulado 

para a sua operação. O custo de operação das tecnologias a serem aplicadas é 

essencial para se avaliar a viabilidade do projeto, pois como já visto, é estipulado 

que cada tecnologia requer uma porcentagem sobre a tarifa a ser arrecadada para 

cobrir a sua operação e manutenção periódica. 

Dentro  desta  avaliação  financeira  o  pedágio  urbano  pode  ser  considerado 

economicamente inviável quando o seu VPL é negativo, ou seja,  quando ele traz 

prejuízo aos cofres públicos.  Isso pode acontecer  quando o valor da operação e 

manutenção do pedágio urbano é maior que o valor arrecadado ou quando o volume 
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de veículos pedagiados é tão pequeno que o montante arrecadado é insuficiente 

para arcar com os investimentos previstos para a cidade.      

4.4.3    CAPACIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO

A capacidade de obtenção de crédito dependa da capacidade do fluxo de caixa 

do projeto  de gerar  receita para  pagar os  custos operacionais,  servir  sua divida 

pontualmente  e  fornecer  retorno  sobre  o  investimento  financeiro,  mesmo  sob 

condições adversas.

 Segundo SANTIAGO (2002), a capacidade de crédito de um projeto é função de 

cinco fontes de garantias:

▪  Ativos - Em projetos de recursos naturais eles serão muito importantes para 

fundamentar a obtenção de financiamento. Muitas vezes as reservas são utilizadas 

como garantias dos empréstimos, que serão amortizados de acordo com o plano de 

produção e venda dos recursos naturais. 

▪ Lucratividade esperada -É com base na taxa de retorno que os credores irão 

se convencer da robustez econômica para amortização das dividas;

▪  Percentual de valor em risco do capital próprio dos patrocinadores nos ativos 

do projeto - Quanto maior for essa relação, menor será o índice da divida sob o total  

do  patrimônio  e,  portanto,  menor  o  risco  para  os  credores,  já  que a  dívida tem 

preferência sob o capital próprio em caso de falência;

▪   Suporte  indireto  de  crédito  de  terceiros  -  Muitas  vezes  é  necessário  que 

patrocinadores ou outras partes capazes de se beneficiar com o projeto ofereçam 

um suporte complementar de crédito, visando minimizar o risco de inadimplência;

▪  Risco  de  crédito  de  cada  patrocinador  -  Mais  recentemente,  as  agências 

rankeadoras de crédito passaram a analisar, diretamente para o Project Finance, os 

riscos que cada projeto envolve. Isso possibilita aos credores avaliar o risco e a taxa 

de retorno esperada de seu investimento.
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4.5    INVESTIMENTOS PRÉ-PEDÁGIO URBANO

Como dito anteriormente, a tarifa do pedágio urbano possui a função de pagar a 

sua  operação,  além  de  gerar  receita  para  investimentos  em  meio  ambiente  e 

transportes.  Mas  estes  investimentos  começam  antes  mesmo  do  início  de  sua 

operação, ou seja,  uma fase dos investimentos é feita sem a receita gerada pelo 

pedágio urbano. Estes investimentos prévios são importantes para adequar a nova 

demanda  por  transporte  público,  criada  pela redução no  número  de automóveis 

entrando na região pedagiada com a conseqüente mudança do modo de transporte 

por  estes  motoristas.  A  otimização  do  sistema  de  transporte  é  uma  forma  de 

adequar a nova demanda por transportes. 

Para durante a operação do pedágio urbano, os modos de transporte e a infra-

estrutura  a  serem  investidos  devem  ser  escolhidos  de  maneira  criteriosa, 

respeitando  a  configuração  dos  transportes  previamente  investidos  e  as 

peculiaridades e necessidades encontradas em cada cidade. 

Uma maneira equilibrada de se planejar o investimento em transportes e a sua 

futura  operação é separar  os  modos de transporte da cidade em Transporte de 

Grande Porte, Transporte de Médio Porte e Transporte Local.

▪ Transporte de Grande Porte - É constituído pelos transportes de massa, metrô 

e trem por exemplo. Deve cortar transversalmente todos os principais eixos viários 

da  cidade  e  regiões  com maior  densidade  populacional,  possibilitando  assim o 

transporte do maior número de passageiros pelas maiores distancias. 

▪  Transporte  de  Médio  Porte  -  É  constituído  por  transportes  rodoviários, 

ferroviários  de  pequeno porte  e  marítimos  como  as  barcas.  É responsável  pelo 

transporte  entre  as  regiões  da  cidade e  não  deve  percorrer  grandes  distâncias, 

deixando esta função para o Transporte de Grande Porte. 

▪  Transporte Local - É constituído também por transportes rodoviários, mas de 

pequeno porte. 

Os estacionamentos não devem ser retirados da área pedagiada e nem o seu 

uso desestimulados através de preços exorbitantes. Devem ser construídos grandes 

estacionamentos  que  beneficiem automóveis  que  trafegam com quatro  ou  mais 
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passageiros.  Estes  grandes  estacionamentos  deverão  estar  na  periferia da  área 

pedagiada, com isenção para os motoristas e seus passageiros da tarifa de ida e 

volta  de  um  transporte  público,  próprio  do  estacionamento,  dentro  da  área 

pedagiada. Além disso as vagas devem ser  limitadas e respeitando a ordem de 

chegada, sendo vedada a permanência destes automóveis por mais de 15 horas. 

Com estas regras, não haverá excesso de veículos procurando vagas em um único 

horário, como no horário de pico da manhã, pois com o limite de vagas, parte dos 

motoristas estarão obrigados a procurar  a vaga  mais  cedo, havendo assim uma 

dispersão no volume de tráfego de automóveis. 

Como já visto, na região central das cidades estão o comercio, os escritórios e 

os grandes pólos geradores de viagem, consequentemente atraindo o maior número 

de viagens. Esta atratividade faz com que estas áreas sofram a maior incidência de 

carros  e  caminhões  em  suas  vias,  o  que  ao  mesmo  tempo  auxilia  no 

desenvolvimento e degrada a região.

Com o pedágio urbano, os automóveis serão taxados assim como os caminhões 

e veículos de carga. Quando se trata dos automóveis, pode-se com investimentos 

em transportes públicos fazer com que a demanda de passageiros substitua o modo 

de transporte. Com os caminhões não há modo de transporte que o substitua com a 

mesma versatilidade dentro do meio urbano, mas é possível criar uma alternativa ao 

impacto destes veículos ao centro urbano e minimizar seus gastos com a tarifa do 

pedágio, isto para as empresas interessadas neste serviço.

O Centro Avançado de Distribuição (CAD) vem para receber a carga de grandes 

caminhões, antes que estes cheguem a área pedagiada, e deste, distribuir as cargas 

para caminhões menores, para assim continuar a viagem da carga até o destino final 

dentro desta região.

Para  se  utilizar  toda  a  tecnologia  ITS  voltada  para  o  pedágio  urbano,  é 

necessário  criar  uma  instalação  onde toda  esta  tecnologia  seja  operada.  Neste 

Centro  de  Gerenciamento  (CGP),  estarão  os  equipamentos  e  funcionários 

especializados que terão a responsabilidade de garantir o funcionamento correto de 

todo o sistema de pedágio urbano. 

Esta é a construção básica para o funcionamento dos equipamentos de ITS do 

pedágio urbano, mas como se deseja um funcionamento integrado entre todos os 

equipamentos  de  ITS  usados  no  sistema  de  transportes,  faz-se  necessário  a 
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proposta de uma arquitetura ITS que contemple todo o sistema de transportes e a 

construção de uma instalação maior, um Centro de Gerenciamento de ITS (CG/ITS),  

onde todos este equipamentos serão operados.

4.6    INVESTIMENTOS PÓS-PEDÁGIO URBANO 

Ao final da implementação de todas as fazes anteriores do pedágio urbano, a 

atenção deve ser voltada totalmente para esta última etapa, quando são propostos 

os  investimentos  da  receita  em  projetos  de  transporte  para  a  cidade.  Deve-se 

priorizar investimentos em projetos que atendam o maior número de pessoas, como 

os  transportes  sobre  trilhos,  para  que  este  benefício  chegue  a  maior  parte  da 

sociedade. 

Devem ser respeitadas as peculiaridades e necessidades de cada cidade, mas é 

aconselhável investir em projetos já propostos a bastante tempo, de vital importância 

para a sociedade, mas inviabilizados por falta de recursos, para que depois sejam 

feitos investimentos em novos projetos. 

Os  projetos  pós-pedágio  urbano  terão  como  suporte  a  receita  advinda  do 

pedágio, dever-se-á investir prioritariamente nos transportes de massa, garantindo a 

melhoria na mobilidade urbana e desestimulando o uso do transporte individual, pois 

futuramente, após um tempo pré-determinado, o pedágio urbano será desativado. 

4.7    CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia apresentada reúne inovações de antigos pedágios urbanos e 

novas propostas. É um roteiro básico para a implementação do pedágio urbano em 

qualquer cidade, grande ou pequena. 

A  aplicação  destas  idéias  possibilitará  um  funcionamento  sustentável  do 

esquema pedagiado, mitigando os impactos negativos sofridos há muito tempo pelos 
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centros  urbanos,  reduzindo  o  tráfego  de  veículos,  melhorando  as  condições 

ambientais e gerando a receita necessária para investimentos nos transportes. 

A metodologia apresentada pode ser resumida pelo fluxograma apresentado 

na FIG. 4.7., pois através dele é possível identificar cada uma das etapas contidas 

na metodologia e entender melhor  como é feita a comunicação entre cada uma 

destas etapas.    

FIG. 4.7 Fluxograma que representa a metodologia apresentada
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5.      APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

5.1    CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Durante duas décadas, mais especificamente entre os anos de 1950 e 1970, a 

população metropolitana brasileira triplicou, saltando de 3 milhões para 8.5 milhões 

de habitantes.  São  Paulo,  no  final  da década de 70,  tinha 8.137.421  habitantes 

enquanto  o  Rio  de  Janeiro  possuía  7.082.404  habitantes.  Este  crescimento 

vertiginoso, embora diferenciado de acordo com a região brasileira, contribuiu para 

que  o  Brasil  chegasse  ao  ano  2000 com uma  taxa  de  81% da  sua  população 

vivendo nas cidades e metrópoles. (MORALES, 2007)

Este  rápido  crescimento  fez  com  que  hoje  estas  duas  grandes  metrópoles 

enfrentem graves problemas em sua infra-estrutura básica. Entre estes problemas, 

destacam-se os relativos aos transportes, como constantes congestionamentos, a 

perda  gradativa  da  velocidade  média  em  suas  principais  vias  e  o  excesso  de 

veículos de uso individual trafegando nas vias, agravados com a falta de recursos 

para investimentos em transportes.   

   Embora, cidades brasileiras como Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre e até 

mesmo Brasília, cidade pensada e projetada sobre uma rígida organização viária, 

apresentem graves problemas de transporte, estes problemas só não são tão graves 

como os enfrentados hoje por São Paulo e Rio de Janeiro. Estas duas cidades já os  

enfrentam há vários anos causando um acúmulo de problemas urbanos que hoje 

chegam a níveis quase insustentáveis, além disso o tamanho destas metrópoles de 

imensa  população  contribui  para  a  ineficácia  de  intervenções  pontuais  como 

duplicações de vias ou construção de viadutos que acabam por apenas transferir o 

local do congestionamento. 

Por estes motivos, a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro seriam as principais 

candidatas para uma aplicação do pedágio urbano.

 Quando o pedágio urbano entrou em operação em Londres, um ano antes em 

Durham,  pequena  cidade  do  interior  Inglaterra,  um  esquema  reduzido  de 

pedagiamento foi implantado como já descrito no segundo capítulo. Além de resolver 
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os problemas de transporte da cidade, este esquema reduzido serviu para analisar 

aspectos relevantes ao pedágio urbano, antes de sua futura instalação em Londres,  

uma cidade ainda mais problemática em termos de transporte.

O mesmo deve ser feito nesta aplicação de pedágio urbano, mas com algumas 

modificações. Sabe-se que a cidade mais problemática no Brasil é a cidade de São 

Paulo,  com seus quilômetros  de  congestionamentos,  sua violência no  trânsito e 

ineficiência  do  transporte  coletivo  em suprir  a  demanda  por  passageiros.  Desta 

forma,  seria óbvia a sua  escolha neste estudo de  caso,  portanto,  os estudos,  a 

metodologia  e  os  projetos  de  transporte  coletivos  deveriam  ser  aplicados 

imediatamente nesta cidade. Assim, como em Londres, busca-se em uma segunda 

cidade a base para a aplicação da metodologia de pedágio urbano. Neste caso, esta 

segunda cidade, ou seja,  a cidade do Rio de Janeiro, também é uma metrópole 

problemática,  com  gravíssimos  problemas,  que  certamente,  em  poucos  anos, 

chegará ao completo caos vivido em São Paulo.

Assim,  neste  capítulo,  é  realizada  a  aplicação  da  metodologia  de  pedágio 

urbano na cidade do Rio de Janeiro, uma grande metrópole brasileira problemática, 

com  congestionamentos,  falta  de  investimentos  em  transportes  e  excesso  de 

veículos individuais nas vias. Para tanto foi realizada uma extensa pesquisa tendo 

como  base  informações  do  Plano  Diretor  de  Transportes  Urbanos  da  Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, conhecido como PDTU/RMRJ, a mais recente e 

completa coleta de dados sobre transportes no Rio de Janeiro. Além disso, com 

base  na  metodologia,  foram desenhados  mapas  temáticos,  simulações,  plantas, 

maquetes  eletrônicas  e  outros,  para  exemplificar  os  projetos  propostos  e  a 

exeqüibilidade do pedágio urbano.

5.2    CIDADE DO RIO DE JANEIRO

 

A Cidade do Rio de Janeiro está contida no Estado do Rio de Janeiro,  este 

localizado na região sudeste do Brasil, com os estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo ao norte, São Paulo a oeste e o oceano atlântico ao sul  e leste. Segundo 
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dados  do  IBGE,  o  estado  possui  43.653  km²  dividido  por  70  municípios  e 

aproximadamente 13.064.296 habitantes.

O primeiro plano urbanístico para a Cidade do Rio de Janeiro data de 1875, um 

pouco  anterior  da  proclamação  da  república,  visando  remodelar,  embelezar  e 

melhorar as condições de saneamento da cidade, incluindo a vacinação obrigatória 

contra  a  febre  amarela.  Com o  fim  do  período  colonial,  a  cidade  pretendia  se 

modernizar e ingressar na economia internacional, atraindo investimentos externos.

A partir dos anos 20,  com o  processo de  industrialização do país,  o Rio de 

Janeiro, então capital da república, passa a sofrer grandes transformações em seu 

espaço urbano. A atividade industrial tende a concentrar-se nos centros urbanos e 

os  empregos  criados  pelas  fábricas  estimulam o  deslocamento  das  populações 

rurais para a cidade. É desta década o segundo plano da cidade, o Plano Agache,  

que  também  buscava  embelezar  a  cidade  e  criava  diversas  regras  para  as 

edificações  e  para  a  ocupação  ordenada  dos  espaços,  separando  áreas  para 

moradia,  comércio  e  indústrias.  Por  esta  época  surgem  ainda  os  primeiros 

regulamentos para a construções de prédios, assim surgem os primeiros arranha-

céus,  pois  a  nova  tecnologia  do  concreto  armado  começava  a  ser  utilizada.  O 

primeiro grande código de obras, que reunia todas as regras para as construções e 

a  ocupação da  cidade foi  editado  a  partir  deste  plano,  em 1937 e,  ainda hoje,  

influencia a legislação urbanística. 

Em 1960 a capital do país é transferida para Brasília e o Rio de Janeiro perde 

muitas  de  suas  principais  funções  ligadas  à  administração  pública.  Para  que  a 

cidade  possa  se  adaptar  à  sua  nova  condição  e  então  receber  mais  recursos 

financeiros,  é  transformada  em  Estado  da  Guanabara.  Neste  período  cresce 

também a indústria automobilística e o carro passa a ser um bem acessível a grande 

parte da população. Em pouco tempo a cidade vê suas vias saturadas, tanto pelo 

aumento do número de veículos,  como também pela concentração da população 

que passava cada vez mais a morar em prédios de apartamentos e a trabalhar em 

edifícios  comerciais.  Para  planejar  o  crescimento  da  cidade  dentro  desta  nova 

realidade  foi  realizado  o  Plano  Doxiadis,  publicado  em  1965,  que  já  não  se 

preocupava  tanto  com o  embelezamento,  mas  com o  funcionamento  e  com as 

necessidades futuras.
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A partir da fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975, a  

cidade passa a ser capital do novo estado. Em 1977 o poder público se vê diante da 

necessidade de elaborar um novo plano, Plano Urbanístico Básico, PUB-RIO, que 

dividia o território municipal em 5 Áreas de Planejamento (AP), instituía os Projetos  

de  Estruturação  Urbana  (PEU)  para  o  planejamento  local,  respeitando  as 

características  dos  diferentes  bairros  e  criava  políticas  setoriais  para  o 

desenvolvimento  econômico  e  social.  Na  mesma  época  é  lançado o  PIT  Metrô, 

plano para a construção e expansão do metrô no Rio de Janeiro.

Garantido  pela  Constituição  Federal  de  1988  e  em  clima  de  abertura 

democrática e participação popular, foi elaborado o Plano Diretor Decenal do Rio de 

Janeiro – Lei Complementar nº 16/88, atualmente em vigor. Mais do que diretrizes 

para o desenvolvimento da cidade o Plano Diretor estabelece instrumentos e regras 

para o planejamento, visando distribuir mais justamente os recursos aplicados na 

cidade. Funcionam como uma carta de princípios para o planejamento urbano que, 

com as constantes e rápidas transformações da sociedade, torna-se cada vez mais 

importante para fazer frente às desigualdades econômicas e sociais nas cidades.

Em 1995, como complemento do Plano Diretor, foi realizado o Plano Estratégico 

da Cidade do Rio de Janeiro, que visava consolidar a cidade como uma metrópole 

empreendedora e competitiva, com capacidade para ser centro de negócios para o 

país  e  o exterior.  Para  atingir  este  objetivo,  o  Plano  Estratégico apresenta  sete 

estratégias que se desdobrariam em ações e projetos da administração municipal.

Segundo o PDTU/RMRJ (2003), a cidade do Rio de Janeiro é cercada por 19 

municípios,  que com ela formam a região metropolitana.  A população da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, ou RMRJ, de acordo com o recenseamento de 

2000 realizado pelo IBGE, possui aproximadamente 10.894.756 habitantes. Desta 

população, apenas a  Cidade do Rio de Janeiro reúne 55,8% e  se somada esta 

proporção  a  dos  municípios de  São Gonçalo,  Duque de  Caxias e  Nova  Iguaçu, 

chega-se a 77,5% da população metropolitana. 

As  maiores  populações são  observadas nestes  mesmos  municípios,  mas  as 

maiores taxas de crescimento populacional estão nos municípios periféricos como 

Maricá, Mangaratiba, Seropédica, Itaguaí, Tanguá e Japeri.
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Se for observado o aspecto econômico, os municípios detentores das maiores 

populações também são os mais fortes economicamente, acrescido a este grupo os 

municípios de Niterói, São João de Meriti e Belford Roxo. 

A FIG. 5.1 representa os 20 municípios da RMRJ.

FIG. 5.1 RMRJ 

                                          Fonte: PDTU/RMRJ

Estes dados demográficos e econômicos da RMRJ, quando comparados com o 

uso e ocupação do solo de toda a região, possibilita a conclusão que a distribuição 

territorial da população e das atividades industriais, comerciais e de prestação de 

serviços  estão  concentradas nos  municípios  historicamente  mais  ricos.  Isto  está 

essencialmente associado ao desenvolvimento urbano, estruturado sobre os eixos 

ferroviários da região. (PDTU/RMRJ, 2003)

Assim sendo, é importante ressaltar a fundamental  importância da Cidade do 

Rio de Janeiro que comporta mais da metade dos empregos de toda a RMRJ, assim 

sendo, responsável pela maioria das 19.9 milhões de viagens realizadas na RMRJ.

5.3    APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  
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Conforme apresentado no capítulo 4, a metodologia compreende 5 etapas que 

serão aplicadas na implantação do pedágio urbano da Cidade do Rio de Janeiro. 

Estas etapas são, delimitação da área pedagiada, definição dos postos de pedágio e 

escolha da tecnologia, análise da viabilidade do projeto, investimentos pré-pedágio 

urbano e investimentos pós-pedágio urbano.     

5.3.1    DELIMITAÇÃO DA ÁREA PEDAGIADA 

 

No Rio de Janeiro, a área que apresenta maiores congestionamentos, no horário 

de pico da manhã e da tarde, corresponde a área central da cidade, área onde está 

a maior concentração de empregos. Assim, nesta primeira análise, identificou-se a 

delimitação desta área central através dos planos urbanísticos e posteriormente foi  

realizada uma análise da atração de viagens.  

Na primeira etapa, a delimitação da área pedagiada define a área mais propicia 

na cidade à receber o pedágio urbano. Esta escolha é feita pela identificação da 

área central através dos planos urbanísticos e análise de atração de viagens. 

5.3.1.1    CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ATRAVÉS DOS PLANOS URBANÍSTICOS 

Devido a comprovada importância da  RMRJ,  ela não pode ser  excluída  das 

análises sobre o Rio de Janeiro, portanto, como no PDTU/RMRJ, tanto a Região 

Metropolitana como o  próprio Rio de  Janeiro.  Para  um melhor  entendimento  da 

região utilizou-se a divisão das macrozonas realizada no PDTU/RMRJ apresentada 

nas TAB. 5.1 e a FIG. 5.2.
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TAB. 5.1 Divisão das macrozonas

Nome Municípios
Oeste - Rio Rio de Janeiro

Barra - Recreio Rio de Janeiro
Jacarepaguá Rio de Janeiro

Zona da Central Rio de Janeiro
Norte Rio de Janeiro

Tijuca - Vila Isabel Rio de Janeiro
Centro Rio de Janeiro

Sul Rio de Janeiro
Praça Mauá - Caju Rio de Janeiro

Extremo Oeste Paracambi, Seropédica, Itaguaí e   Mangaratiba
Baixada - Oeste Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Japeri e 

Queimados
Baixada - Leste São João de Meriti e Belford Roxo

Duque de Caxias Duque de Caxias
Fundo - Baía Magé e Guapimirim

Extremo - Leste Itaboraí, Tanguá e Maricá
São Gonçalo São Gonçalo

Niteroi Niteroi
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Percebe-se que o Rio de Janeiro possui o maior número de Macrozonas. Isto se 

dá pela importância da cidade para a RMRJ. Com a influencia direta do pedágio 

urbano, faz-se necessário o maior número de macrozonas, estas formadas não pela 

junção de municípios, como no restante da RMRJ, mas sim pela união de bairros.

Segundo o  PLANO  DIRETOR DECENAL  DA CIDADE O RIO DE JANEIRO 

(1992),  para  o  planejamento  e  controle  do  desenvolvimento  urbano,  o  território 

municipal divide-se em Áreas de Planejamento (AP), Regiões Administrativas (RA), 

Unidades Espaciais de Planejamento (UEP) e Bairros. As Áreas de Planejamento 

são formadas por agrupamentos de várias Regiões Administrativas e poderão ser 

divididas em Subáreas de Planejamento, em função de fatores sócio-econômicos e 

de relativa homogeneidade da ocupação. As Regiões Administrativas são formadas 

por uma ou mais Unidades Espaciais de Planejamento. As Unidades Espaciais de 

Planejamento  corresponde as áreas objeto dos Projetos de Estruturação Urbana, 

constituídas  por  um ou  mais  bairros  em continuidade geográfica  e  definida  por 

analogias  físicas  ou  urbanísticas,  segundo  indicadores  de  integração  e 

compartimentação. Finalmente, os Bairros correspondem a porções do território que 

reúnem pessoas que utilizam os  mesmos  equipamentos  comunitários,  dentro de 

limites reconhecidos pela mesma denominação.

As FIG. 5.3 e 5.4 apresentam respectivamente os bairros e APs do Rio de 

Janeiro. 
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FIG. 5.3 Bairros 

FIG. 5.4 Áreas de Planejamento (AP) 

Os bairros que constituem a região central  da cidade segundo a divisão das 

Áreas de Planejamento do Plano Diretor Decenal da Cidade o Rio de Janeiro são 

apresentados na TAB. 5.2. São bairros que possuem características semelhantes,  

como a predominância de áreas destinadas exclusivamente para o comércio. No 
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caso específico do Rio de Janeiro, esta região central  está localizada a leste da 

cidade.

TAB. 5.2 AP 1

AP   NÚMERO NOME DO BAIRRO
1 1 SAUDE
1 2 GAMBOA
1 3 SANTO CRISTO
1 4 CAJU
1 5 CENTRO
1 6 CATUMBI
1 7 RIO COMPRIDO
1 8 CIDADE NOVA
1 9 ESTACIO

A área que constitui  a AP1 é semelhante a área delimitada como Centro na 

divisão  de  macrozonas do PDTU/RMRJ.  A exceção é o  bairro do Caju,  que  no 

PDTU/RMRJ  faz  parte  de  outra  macrozona.  Sendo  assim,  possuindo  uma 

constituição muito semelhante, com a exceção de um bairro que pouco influencia no 

tráfego da região, a atratividade e o fluxo de viagem diagnosticado no PDTU/RMRJ 

pode ser atribuída a AP1, assim permitindo a sua utilização neste estudo.   

A distribuição dos bairros nas demais APs pode ser visto no apêndice 1. 

5.3.1.2    ANÁLISE DE ATRAÇÃO DE VIAGENS

Segundo  o  PDTU/RMRJ  (2003),  apenas  no  Rio  de  Janeiro  são  realizados 

aproximadamente 11 milhões de viagens diariamente.  Destas viagens,  os modos 

motorizados são responsáveis por 7.45 milhões de viagens, equivalente a 67,1%, 

enquanto os modos não motorizados realizam 3.65 milhões, equivalente a apenas 

32,9% do total de viagens. Na RMRJ, este percentual é diferente, sendo 63% de 

viagens motorizadas e 37% de viagens não-motorizadas. Dentre as diferenças entre 

o Rio de Janeiro e a RMRJ, a maior pode ser percebida na proporção de viagens 

realizadas por transporte individual, onde no Rio de Janeiro é responsável por 19,6% 
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das viagens e a RMRJ é responsável por 16,5%. A TAB. 5.7 representa a divisão 

modal , tanto no Rio de Janeiro, como na RMRJ.

TAB. 5.3 Viagens e Divisão Modal

Modo de Transporte      Rio de Janeiro RMRJ  
  Viagens x 1000 (%) Viagens x 1000 (%)
 Transporte 

Coletivo

5.274 47,5 9.238 46,4

Motorizado Transporte 

Individual

2.175 19,6 3.292 16,5

 Total  67,1 12.530 63

 A Pé 3.437 31 6.741 33,8
Não Motorizado Bicicleta 217 2 645 3,2
 Total 3.653 32,9 7.386 37
 Total Geral 11.102 100 19.916 100

                         Fonte: Adaptado de PDTU/RMRJ (2003)

Para se identificar a atratividade de uma determinada área, pode-se utilizar o 

estudo sobre as linhas de desejo de deslocamento da população e a da matriz O/D 

da região. As linhas de desejo ajudam a identificar a proporção de deslocamentos de 

regiões específicas, sendo assim uma forma de subsidiar a delimitação da área a 

ser pedagiada. Esta análise é feita a partir da observação da espessura das linhas, 

representativas da matriz O/D, que chegam e saem da região,  pois quanto mais 

espessas, maior o volume.   

Analisando a FIG. 5.5, que representa as linhas de desejo de todos os modos de 

transporte entre macrozonas é possível perceber que o maior número de viagens 

tem destino e origem na zona central da cidade. 
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FIG. 5.5 Linhas de Desejo de todos os modos entre macrozonas (diário) 

A figura 5.5 é resultado da matriz O/D de viagens de todos os modos entre 

macrozonas,  retirada  do  PDTU/RMRJ.  Portanto  estas  linhas  de  desejo, 

representativas da matriz O/D, indicam que a zona central é uma das macrozonas 

que apresenta maior número de viagens diariamente. A TAB. 5.4 representa a matriz  

O/D de todos os modos entre macrozonas, viagens estas feitas diariamente.

TAB. 5.4 Matriz O/D de todos os modos entre macrozonas (diário)

Fonte: PDTU/RMRJ (2003)

Como o  mais importante é identificar o número de viagens feitas pelo modo 

individual, as TAB. 5.5 e 5.6 representa respectivamente a matriz O/D do total de 

viagens feitas diariamente deste modo de transporte diariamente e no período de 

pico da manhã.
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TAB. 5.5 Matriz O/D do total de viagens do modo individual entre macrozonas 

(diário)

Fonte: PDTU/RMRJ (2003)

TAB. 5.6 Matriz O/D do total de viagens do modo individual entre macrozonas 

(Pico da Manhã 06:30 – 09:29)

Fonte: PDTU/RMRJ (2003)

Como  observado  na  TAB.  5.6,  a  macrozona  Centro,  que  compõe  a  região 

central da cidade e equivalente a AP1, recebe o maior número de viagens. Entre 

todas as macrozonas, o Centro possui o maior número de viagens, no horário de 

pico da manhã como destino e no horário de pico da tarde como origem. No Rio de 

Janeiro,  a  atratividade  que  a  região  central  exerce  sobre  os  veículos  de  uso 

individual pode ser visto na FIG. 5.6.
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FIG. 5.6 Volume de tráfego de veículos de uso individual na região central

Além  da  comprovação  da  atratividade,  também  é  determinante  para  a 

delimitação precisa desta área o estudo detalhado sobre os principais corredores de 

transporte que levam ou estão contidos nesta área. 

5.3.1.3    IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE

Analisando o  sistema  de  transporte  coletivo,  a  região  central  é  servida  por 

aeroportos, estações de barcas, estações de metrô, estações de trem, terminais de 

ônibus, pontos de parada de ônibus e ciclovias, além de pontos de parada de bonde, 

cujo modo de transporte é responsável por menos de 1% do total de viagens.

A FIG. 5.7 mostra os sistemas de transporte coletivos que chegam até a zona 

central, a AP1, formada pelos bairros: (1) Saúde, (2) Gamboa, (3) Santo Cristo, (4) 

Caju, (5) Centro, (6) Catumbi, (7) Rio Comprido, (8) Cidade Nova e (9) Estácio. 
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FIG. 5.7 Sistema de transporte coletivo da região central 

Os  números  apresentados  são  referentes  a  delimitação  dos  bairros,  como 

especificado anteriormente na TAB. 5.2. 

Como pode se observar, a região central é atendida pelos sistemas de: metrô,  

ônibus, barcas e transporte ferroviário. A seguir são descritas as características de 

cada um dos sistemas de transporte que atendem a região central.

▪ BARCAS

A principal estação de barcas do Rio de Janeiro fica na zona central, a estação 

Praça XV, sendo esta uma das principais portas de entrada de passageiros vindos 

de  cidades  da  RMRJ  como  São  Gonçalo  e  principalmente  Niterói,  onde  estão 

instaladas outras duas importantes estações, a Araribóia e Charitas. A estação da 

zona central da cidade também faz conexão com as estações Ribeira e Paquetá, 

como  o  visto  na  FIG.  5.8,  mas  com um volume  de  viagens bem inferior.  Uma 

estação que possua a capacidade de receber grandes quantidades de passageiros, 

captando-os de regiões distantes da RMRJ, ainda mais pelo modo aquaviário, muito 

mais econômico que o modo rodoviário, é uma vantagem ao se definir uma área 

pedagiada.  
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FIG. 5.8 Terminais das barcas do Rio de Janeiro 

▪ METRÔ 

O sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro é composto por duas linhas 

que  fazem a  sua  integração  na  estação  Estácio.  A  linha  1  é  composta  por  18 

estações enquanto a linha 2 possui 15 estações. A zona central é a região da cidade 

melhor  atendida  pelo  sistema  de  metrô  da  cidade,  ao  todo  são  7  estações: 

Cinelândia, Carioca, Uruguaiana, Presidente Vargas, Central, Praça Onze e Estácio. 

Hoje,  o metrô cobre toda a AP1 e parte das APs 2 e 3. Aparentemente esta  

informação  mostra  uma  boa  abrangência  do  metrô  no  Rio  de  Janeiro,  mas  na 

verdade, seu cronograma está muito atrasado. Segundo o plano PIT Metrô, 6 linhas 

distintas de metrô deveriam estar em operação, cobrindo praticamente toda a cidade 

e possibilitando muitas conexões como pode ser visto na FIG 5.9.
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FIG. 5.9 Projeto completo do sistema de metrô do Rio de Janeiro 

      Fonte: www.skyscrapercity.com [Capturado em: 02/07/2008]

 Com a FIG 5.10 fica mais fácil  identificar a pouca abrangência do metrô da 

cidade.  Com apenas as Linhas 1 e 2 construídas, uma pequena parte da cidade é 

realmente atendida.      

FIG. 5.10 Linhas 1 e 2 do metrô do Rio de Janeiro
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▪ TREM 

Como pode ser visto na FIG. 5.11, o Rio de Janeiro possui uma vasta malha 

ferroviária composta por quatro ramais: ramal Santa Cruz, ramal Nova Iguaçu, ramal 

Belford Roxo e ramal Saracuruna, todos com destino na estação Central do Brasil, 

única contida na zona central da cidade. Mesmo assim, com todos estes ramais, 

grande parte da cidade é desprovida deste modo de transporte. Isto se dá por uma  

opção feita pelos planejadores da cidade no início do século passado quando foi  

decidido que a área nobre da cidade não seria alimentada pelo trem, dando assim 

prioridade ao transporte rodoviário. Hoje, com os constantes congestionamentos e a 

falta de um transporte de massa eficiente nestas áreas, percebe-se que esta opção 

foi mais do que equivocada.

FIG. 5.11 Trem do Rio de Janeiro

▪ TERMINAL DE ÔNIBUS 

A FIG. 5.12 mostra os principais terminais de ônibus da cidade. Como pode ser 

visto, a maioria estes terminais de ônibus estão contidos na zona central, deixando 

poucos para o restante da cidade. Esta situação faz com que uma única região da 

cidade tenha a capacidade de abrigar muitas linhas de ônibus em terminais, mas por  

outro lado, as outras regiões não possuem a mesma capacidade, tendo a maioria de 
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suas paradas efetuadas na rua, nos convencionais pontos de parada, complicando 

ainda mais o trânsito. 

FIG. 5.12 Terminais de ônibus do Rio de Janeiro

▪ AEROPORTO 

O Rio de  Janeiro possui  3  aeroportos,  o Aeroporto Internacional Tom Jobim 

localizado no bairro do Galeão, o Aeroporto Santos Dumont localizado dentro da 

zona central e o Aeroporto de Jacarepaguá na Barra da Tijuca como pode ser visto 

na FIG. 5.13. Eles são responsáveis por viagens nacionais e internacionais, que é o 

caso do Aeroporto Tom Jobim, mas também ajudam em viagens locais, mesmo que 

em pequena  escala,  através  de  helicópteros.  Os  aeroportos  são  grandes  pólos 

geradores de viagem da cidade, já que a sua atratividade quase que obriga o tráfego 

diário de modos de transporte como automóveis e principalmente táxis. 

Pela atratividade que possui é desaconselhável pedagiar uma área onde esteja 

contido  um  aeroporto,  pois  assim  os  táxis,  essenciais  para  o  transporte  de 

passageiros, podem ser desestimulados a trafegar na área do aeroporto, interferindo 

negativamente na operação como um todo. Deste modo, um pedagiamento na zona 

central do Rio de Janeiro deve levar em conta e existência de um aeroporto nas  
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proximidades,  fazendo o  que  for  possível  para  evitar  pedagiar  as  suas  vias  de 

acesso. 

FIG. 5.13 Aeroportos do Rio de Janeiro 

▪ VIAS 

A FIG. 5.14 mostra todas as vias que compõe o sistema viário da Cidade do Rio 

de Janeiro. Em verde todas as vias da cidade, em amarelo a Avenida Brasil que é 

uma importante via de acesso entre os bairros do subúrbio, as linhas vermelhas 

pontilhadas indicam pontes e túneis. A linha composta pelas cores preto e amarelo 

representa a Linha Amarela,  enquanto a linha composta pelas cores vermelha e 

branca  representa  a  Linha  vermelha,  duas  vias  de  trânsito  rápido  criadas 

originalmente no Plano Doxiadis, mas construídas apenas muitos anos depois.         
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A maioria das vias de transito rápido existentes na Cidade do Rio de Janeiro 

levam até a região central da cidade. Por sua vez, esta região é composta por vias 

arteriais bastante solicitadas conectadas à estas vias de transito rápido, além de vias 

locais e coletoras, como é apresentado na FIG. 5.15.

   FIG. 5.15 Sistema viário da região central

Sobre este sistema viário trafegam principalmente os ônibus, automóveis, táxis,  

motocicletas,  caminhões,  transportes  alternativos  e  outros.  Pode-se  analisar  a 

incidência de cada modo de transporte através da divisão modal, como pode ser 

visto na TAB. 5.7.   
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TAB. 5.7 Divisão modal dos transportes rodoviários

Modo de Transporte (%)
Ônibus 53,80%
Automóvel 28,10%
Táxi 1,60%
Motocicleta 0,80%
Caminhão 0,40%
Transporte Alternativo 12,80%
Outros 2,50%

                            Fonte: Adaptado do PDTU/RMRJ

A partir destas informações sobre a divisão modal  da cidade e de relatórios 

periódicos  informando  os  volume  de  tráfego  nas  principais  vias  da  cidade, 

disponibilizados pela CET-RIO (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de 

Janeiro), foi possível elaborar mapas que mostram os diferentes volumes de tráfego 

das vias cariocas com a inserção das informações no software Transcad®, como 

pode ser visto a seguir. 

A FIG.  5.16  representa  o volume veicular  diário  total,  ou  seja,  o  volume de 

tráfego diário de todos  os  modos de transporte  rodoviário na  Cidade do  Rio de 

Janeiro.

FIG. 5.16 Volume veicular diário total
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Vê-se  pela  FIG.  5.17  que  grande  parte  deste  volume  de  tráfego  está 

concentrado nas principais vias da região central e nas vias que levam até ela.

 FIG. 5.17 Volume veicular diário total da região central

▪ ÔNIBUS 

Os ônibus são a base do transporte coletivo do Rio de Janeiro. Os 53% do 

número de viagens feitas no município são facilmente vistos na FIG. 5.18. O maior 

volume de tráfego pode ser visto na Ponte Rio – Niterói, na Avenida Brasil e nas vias 

da zona central. 
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FIG. 5.18 Volume veicular diário dos ônibus

A FIG. 5.19 mostra o número de linhas de ônibus trafegando pelas principais 

vias da cidade. A figura revela que as regiões da cidade que são melhor atendidas 

pelos  modos  de  transporte  coletivo,  como  trens  e  metrô,  também  são  melhor 

atendidas pelos ônibus, devido a quantidade de linhas disponíveis. 

FIG. 5.19 Volume de Linhas de ônibus
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▪ AUTOMÓVEIS 

Como visto anteriormente, o uso de automóveis no Rio de Janeiro é intenso e 

ameaça a qualidade de vida da cidade. Isto pode ser visto na FIG. 5.20, onde os 

28% de viagens realizadas por automóveis são traduzidos em congestionamentos e 

acidentes, principalmente na zona central, grande pólo de atração.  

FIG. 5.20 Volume veicular diário dos automóveis

▪ TÁXI 

Os táxis são elementos mais que presentes na paisagem carioca. Em algumas 

vias  da cidade, muitas  contidas  na  zona  central,  chegam a trafegar diariamente 

3.000  destes  veículos como  visto na FIG. 5.21.  A utilização de  táxis no  Rio de 

Janeiro  é  controversa,  é  visível  o  excesso  destes  veículos  nas  vias  causando 

congestionamentos em muitas delas, mas por outro lado eles evitam a presença de 

outros  veículos  de  uso  individual  nas  ruas,  proporcionando ao  passageiro  uma 

viagem rápida e segura sem a preocupação de procurar estacionamento, além disso 

a rotatividade de passageiros contribui, mesmo que em uma escala reduzida, na 

mobilidade urbana.
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FIG. 5.21 Volume veicular diário dos táxis 

▪ MOTOCICLETA 

Há muito tempo as motocicletas deixaram de ser apenas um modo de transporte 

individual, hoje são muito utilizadas como meio rápido de entrega de documentos e 

volumes através do uso de moto-boys. Principalmente na zona central da cidade o 

tráfego de motocicletas é intenso, mas mesmo assim a sua influencia no tráfego de 

veículos é muito menor que a dos automóveis como pode ser visto na FIG. 5.22. De 

certa forma a sua incidência excessiva na zona central acaba sendo um benefício, 

pois  é melhor  o  tráfego  destes  veículos rápidos,  de dimensões menores  e  com 

facilidades para estacionar do que a sua substituição por  veículos maiores,  mais  

lentos e por isso trafegando por mais tempo nas vias da cidade.     
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FIG. 5.22 Volume veicular diário das motocicletas 

▪ CAMINHÃO 

É prevista a construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, uma rodovia 

que será construída visando o escoamento logístico, ou seja, atrair os caminhões 

das principais rodovias estaduais e federais da RMRJ para que estes não utilizem as 

vias  contidas  na  Cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Deseja-se  otimizar  o  fluxo  de 

mercadorias na RMRJ ao mesmo tempo que diminuir os impactos dos caminhões 

nas vias do Rio de Janeiro. É uma solução rodoviarista para a logística da região, 

novamente  uma  iniciativa  que  busca  uma  formula  antiga  e  sabidamente  mais 

dispendiosa para resolver um problema que a muito assola a economia nacional. A 

FIG. 5.23 mostra o volume veicular diário  atual de caminhões no Rio de Janeiro. 
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FIG. 5.23 Volume veicular diário dos caminhões

▪ TRANSPORTE ALTERNATIVO 

Segundo as companhias de ônibus que operam na cidade, a proliferação dos 

transportes alternativos, constituídos em sua maioria por vans e kombis, é o principal 

motivo que leva a queda de passageiros transportados pelas linhas de ônibus como 

pode ser visto no gráfico contido na FIG. 5.24.

FIG. 5.24 Evolução de passageiros de Junho/99 a Maio/2005 

                                      Fonte: PDTU/RMRJ (2003)
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De certa forma esta informação é verídica,  mas o que falta ser  dito é que a 

perda  de espaço  das  companhias se  dá  pela sua  ineficácia em cobrir  todas  as 

regiões,  disponibilidade insuficiente de veículos e má qualidade do serviço. Se a 

qualidade do serviço das companhias de ônibus não fosse deficitária, a população 

não  utilizaria  o  transporte  alternativo,  muitas  vezes  com a  capacidade máxima,  

desconfortável e em alguns casos com a tarifa mais cara. A FIG. 5.25 mostra que 

em vias  localizadas na  zona  central,  o  tráfego  de  veículos alternativos  chega a 

30.000 diariamente.     

FIG. 5.25 Volume veicular diário dos transportes alternativos

▪ CICLOVIAS 

Uma maneira eficiente e econômica de diminuir a dependência pelos modos de 

transporte rodoviários é a utilização de bicicletas. Mas o Rio de Janeiro, mesmo 

cercado por  uma natureza exuberante e clima propício para viagens de bicicleta 

possui uma malha cicloviária reduzida, mesmo esta sendo a maior de todo o Brasil. 

Na FIG. 5.26, as linhas amarelas indicam as ciclovias existentes, enquanto as linhas 

vermelhas  as  ciclovias  projetadas.  Hoje  estas  ciclovias  são  usadas 

predominantemente  para  lazer,  devido  a  sua  localização  próxima  de  pontos 
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turísticos e por serem descontínuas, ou seja, não possibilitam longas viagens entre 

regiões. Hoje, apenas há o projeto da construção de um bicicletário, este localizado 

na Cinelândia.      

FIG. 5.26 Ciclovias do Rio de Janeiro

5.3.1.4    DEFINIÇÃO DA ÁREA A SER DELIMITADA

Após análise dos planos urbanísticos, a atratividade da região central através de 

sua matriz O/D e o estudo sobre os principais sistemas de transporte analisou-se a 

área a ser delimitada. Para uma delimitação precisa, dentro da região central, fez-se 

necessário analisar o uso e ocupação do solo dentro desta região. 

Inicialmente, dois bairros que compõe a AP1, ou seja, a região central da cidade, 

o Caju e Rio Comprido, deixam de compor a área que será pedagiada. Isto se dá,  

pois  o  Rio  Comprido  é  um  bairro  basicamente  residencial  onde  não  há  a 

concentração  de  muitos  postos  de  trabalho.  Por  sua  vez,  o  bairro  do  Caju  é 

basicamente composto por indústrias e terminais portuários, não impõe a mesma 

atratividade  observada  nos  outros  bairros  na  AP1.  Além disso  os  dois  bairros, 

marcados  com  a  cor  vermelha  como  observado  na  FIG.  5.27,  não  são  bem 
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atendidos pelos transportes coletivos, ou seja, não dão a população alternativa de 

transporte publico com o início do pedagiamento.     

FIG. 5.27 Áreas pré-delimitadas  

Dentro da região central da Cidade do Rio de Janeiro, nos bairros assinalados 

com  a  cor  amarela,  podem  ser  identificados  seis  usos  e  ocupações  do  solo 

predominantes, que logo serão especificados. Estes delimitados por vias arteriais ou 

de  trânsito  rápido,  possuem uma  boa  capacidade  de  captação  de  veículos  que 

desejam evitar a área pedagiada contornando-a, uma característica essencial para 

um equilíbrio do tráfego entre a área pedagiada e sua região periférica. Este usos e 

ocupações, distintos uns dos outros, podem ser vistos na FIG. 5.28.
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A área assinalada com a cor azul escura, equivalente a pouco mais de 50% da 

área total da zona central, corresponde ao Centro Financeiro da cidade. Esta área 

recebe  quase  que  a  totalidade  das  viagens  feitas  para  a  zona  central. 

Prioritariamente, é a que apresenta as melhores condições para o pedagiamento, 

podendo por  si  só  representar  o  perímetro  pedagiado.  Nela  estão  contidas vias 

bastantes carregadas como as Avenidas Presidente Vargas (1) e Rio Branco (2) e 

em sua periferia outras como a Mem de Sá (3) ao sul e Rodrigues Alves ao norte (4).  

O Aeroporto Santos Dumont, contido neste Centro Financeiro deve ficar de fora da 

área  pedagiada,  pois  como  já  visto  neste  mesmo  capítulo,  a  presença  de  um 

pedágio pode desestimular o tráfego de táxis, essenciais para o funcionamento de 

qualquer aeroporto.   

A  pequena  área  verde  escura,  localizada  abaixo  do  centro  financeiro,  nas 

proximidades da Praça da Cruz Vermelha, representa uma Zona Residencial de Alta 

Densidade. É constituída por prédios altos, com uma alta densidade populacional, 

mas por ser constituído em sua maioria por uma população de baixa renda, muitas 

destas construções não dispõe de garagens, ou seja,  o índice de motorização da 

população local é baixíssimo. Mesmo com poucos automóveis próximos, esta área 

sofre com os problemas causados pelos transportes individuais que usam as Ruas 

Mem de Sá e Riachuelo (5), vias que cercam está área, como rotas de passagem. 

A área verde clara, por outro lado, representa uma Zona Residencial de Baixa 

Densidade. Também sofre com os problemas causados pelos modos de transporte 

individuais por ser uma região de passagem, principalmente na Avenida Salvador de 

Sá (6) e na Rua Frei Caneca (7). Mas o principal motivo para o seu pedagiamento é 

o seu potencial como zona de expansão do Centro Financeiro. Por ser uma área 

menos consolidada, constituída por edifícios baixos e até mesmo sobrados e casas, 

a implantação do pedágio urbano nas suas proximidades pode causar a degradação 

da área, pela compra indiscriminada de lotes para a construção civil e até mesmo a 

derrubada de residências para a implantação de estacionamentos para motoristas 

que  antes  iam  até  o  Centro  Financeiro  de  automóvel.  De  certa  forma  o 

pedagiamento  desta  área  irá  frear  a  especulação  imobiliária  e  ajudará  a 

regulamentar  e  adaptar,  de  maneira  gradativa,  qualquer  alteração  do  uso  e 

ocupação do solo da área.
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A área azul clara corresponde ao Novo Centro Financeiro do município. O bairro 

chamado de Cidade Nova,  constituído por  prédios governamentais  e comerciais, 

ainda não atingiu a sua ocupação máxima, pois são muitos os terrenos vazios a 

espera de novas construções. Por ser uma extensão do Centro Financeiro, tende a 

possuir  uma  atração  semelhante,  que  certamente  aumentará  com  o  seu 

adensamento, por isso há a necessidade de estar contido no perímetro pedagiado. 

Além disso, a Rua Estácio de Sá (8), localizada ao sul desta área, ajuda a escoar os  

veículos  que  antes  entrariam  nesta  área  apenas  para  usa-la  como  rota  de 

passagem. 

A área de cor amarela, junta ao litoral, representa a Região Portuária. É uma 

área  constituída por  sobrados e galpões,  com muitas áreas subutilizadas e  uma 

população de baixo poder aquisitivo. Ao norte desta área está a Avenida Rodrigues 

Alves  e acima  desta  o  Elevado da  Perimetral  (9),  duas  vias preparadas para  o 

escoamento do excesso de veículos. Esta área possui um potencial de crescimento 

altíssimo,  pois  além  de  estar  próxima  ao  Centro  Financeiro,  possui  galpões 

abandonados ou  subutilizados,  ótimos  para  a  demolição e  construção  de  novos 

edifícios. 

Finalmente, a área de cor cinza, localizada quase que no meio da zona central, 

constitui construções de Uso Misto, em sua maioria sobrados que dividem a função 

de comércio  no  primeiro andar e  moradia nos andares subseqüentes.  Esta  área 

também é habitada por uma população de baixa renda, mas neste caso, também é 

grande a  presença de desabrigados e  delinqüentes.  Por  estar  no meio  da zona 

central, mesmo não tendo a mesma atratividade do Centro Financeiro, sofre com a 

mesma  degradação  trazida  pelo  tráfego  intenso  e  mesmo  que  não  possua 

construções  de  expressiva  atratividade  ou  relevância,  é  uma  potencial  área  de 

expansão ou revitalização. 

Observando  estas  áreas  e  os  seus  principais  corredores  de  transporte, 

principalmente as vias arteriais e de trânsito rápido que cortam a zona central, é 

possível  finalmente  delimitar  o  perímetro  pedagiado.  A  FIG.  5.29  mostra  a 

delimitação da área pedagiada, com a linha pontilhada sobre as vias que separam o 

perímetro pedagiado do perímetro urbano. 
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5.3.2    DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE PEDÁGIO E ESCOLHA DA TECNOLOGIA

Dentro  da  zona  central  da cidade  está  delimitado  o  perímetro  pedagiado. 

Nesta  terceira  etapa,  esta  definição  e  escolha  é  feita  através  das  informações 

retiradas dos estudos feitos anteriormente neste mesmo capítulo. 

5.3.2.1    DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

Como dito anteriormente, as vias arteriais e de trânsito rápido, que delimitam a 

área pedagiada, ajudam a escoar o tráfego de veículo que contorna esta área. É 

importante que o limite da área pedagiada seja feito por vias de grandes dimensões,  

que tenham a capacidade de suportar um considerável volume de tráfego, pois este 

escoamento é feito para os veículos que buscam evitar a área pedagiada como dos 

veículos que entram nesta área. Isto se dá, pois estas vias que marcam o limite da 

área  pedagiada  fazem  interseção  com  as  vias  de  acesso  a  esta  área, 

consequentemente, fazem interseção com as vias onde estão instalados os postos 

de pedágio. Em função disso, foram identificados 58 locais para a instalação dos 

postos de pedágio, como visto na FIG. 5.30.

FIG. 5.30 Postos de pedágio
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Pela quantidade de postos de pedágio é possível perceber que são muitas as 

vias que dão acesso a área pedagiada. Isto se dá pelas características urbanas da 

região central do Rio de Janeiro, que mistura largas avenidas modernas com muitas 

ruas  sinuosas  e  vielas  estreitas.  Em  uma  configuração  urbana  como  esta,  os 

cuidados devem ser maiores a fim de se evitar a criação de rotas de fuga, ou seja, 

ruas que dão acesso a áreas pedagiadas que por descuido não foram pedagiadas,  

possibilitando a motoristas um acesso livre, sem cobrança, a área pedagiada. Por 

este  motivo  evitou-se  o pedagiamento  de  bairros estritamente  residenciais como 

Santa Tereza, fora da AP1 mas fronteiriça a área pedagiada, possuindo muitas vias 

estreitas  e  sinuosas  que  poderiam se  transformar  em  possíveis  rotas  de  fuga,  

levando  o  tráfego  a  uma  das  poucas  regiões  vizinhas  que  não  sofrem  com 

congestionamentos.    

A partir destas informações preliminares, deve-se fazer a escolha da tecnologia 

a ser utilizada, definindo finalmente as características deste pedagiamento.

Uma identificação de veículos em uma cidade com a configuração urbana do Rio 

de  Janeiro  é  considerada  dispendiosa,  pois  são  necessários  muitos  postos  de 

pedágio para cobri cada uma das dezenas de acessos à área pedagiada.

 A solução poderia ser o uso da tecnologia GNSS para a identificação de todos 

os veículos. Ela permite a identificação por satélite, sem o uso de equipamentos 

instalados nas ruas e até mesmo possibilita a cobrança da tarifa pelo quilômetro 

percorrido. Calcula-se que esta tecnologia custe apenas 10% da tarifa recolhida, 

mas  por  ser  uma  tecnologia  ainda  em  desenvolvimento,  que  nunca  foi  usada 

simultaneamente por muitos veículos, acaba sendo inviabilizada pela possibilidade 

de má  identificação e conseqüente cobrança ineficiente de milhares  de veículos. 

Além disso, é necessário a instalação no veículo de um OBU, equipamento próprio 

para  a  sua  identificação,  este  sendo  relativamente  dispendioso  e  podendo  ser 

facilmente burlado através da interrupção do seu fornecimento de energia.

A  solução  para  o  Rio  de  Janeiro  é  a  utilização  da  tecnologia  utilizada  em 

Londres e Milão, pois mesmo que seja a tecnologia mais dispendiosa ela é a de 

maior  confiabilidade.  Calcula-se  que  40%  do  valor  da  tarifa,  neste  tipo  de 

pedagiamento,  sejam usados para a operação de todo o sistema.  Um valor  alto 

quando  se  deseja  operar  o  sistema  ao  mesmo  tempo  que  gerar  receita  para 

investimentos  em  transportes,  tanto  que  Londres,  através  da  mudança  de  sua 
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tecnologia de identificação, acrescentando a leitura de tags à sua já  consagrada 

identificação por câmeras, deseja baixar este gasto em 20%.

No pedágio urbano do Rio de Janeiro é  esperado  um gasto semelhante  ao 

contabilizado em Londres, mas apenas até o ano de 2011. Portanto,  com a sua 

implantação em 2009, é esperado um gasto de 40% em sua operação por apenas 2 

anos. O que acontecerá no ano de 2011, especificamente no Brasil, é o início da 

plena operação a Resolução 212 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), 

chamada de SINIAV.

O SINIAV (Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos) obriga os 

motoristas a instalar placas eletrônicas de identificação em todos os veículos em um 

prazo  de  cinco  anos.  Nos chips haverá informações como número  da placa,  do 

chassi e do Renavam, documento de identificação do veículo. O objetivo é planejar e 

implementar  ações de  combate  a roubo e furto de veículos  e  cargas,  identificar 

veículos que não pagam seus tributos e gerir o controle de tráfego, como na sua 

utilização pelo pedágio urbano. 

Na  esfera  estadual,  é  de  responsabilidade  dos  DETRANS  (Departamentos 

Estaduais de Trânsito) o gerenciamento do sistema, assim como a instalação das 

placas  de  identificação,  que  ficarão  na  parte  interna  do  pára-brisa  dianteiro  do 

veículo. No caso dos veículos que não possuem pára-brisa, as placas serão fixadas 

em local que garanta seu pleno funcionamento.

A Resolução não determina quem vai pagar pela instalação dos chips, cujo valor 

pode atingir  US$ 25,  aproximadamente  R$ 55.  Isso significa que, ao menos em 

alguns casos, a despesa poderá ser do próprio motorista. 

Após a implementação do sistema, quem não possuir a placa de identificação no 

veículo estará cometendo uma infração grave sujeito às sanções previstas no artigo 

237 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê multa de R$ 127,69, cinco pontos 

na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e retenção do veículo para regularização.

Visto esta obrigatoriedade e o amplo cumprimento da lei até o ano de 2011, em 

2  anos o  pedágio urbano do  Rio de Janeiro registrará a economia  buscada por 

Londres, ou até mais, pois em Londres uma fração dos veículos será identificada por 

tag, modo de identificação mais econômico que por câmeras, enquanto no Rio de 

Janeiro todos  os  veículos serão  identificados por  seus  tags.  Assim,  inicialmente 

todos os postos de pedágio serão equipados com câmeras e leitores de tag, ou seja,  
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em cada posto estará presente a identificação ampla, proporcionada pela câmeras e 

a  restrita,  proporcionada pelos  leitores de  tag,  além da  específica para  veículos 

isentos de cobrança. 

Em 2011, com teoricamente todos os veículos equipados com tags, a maioria 

das câmeras  dos  postos de pedágio poderão ser  desativadas,  apenas algumas, 

localizadas nas vias principais ainda estarão em funcionamento para flagrar veículos 

que ainda não tenham implantados seus tags, veículos que excederem a velocidade 

e  para  vigilância  das  ruas,  significando uma  imensa  economia  na  operação  do 

pedágio  urbano.  A  FIG.  6.31  representa  um  dos  postos  de  pedágio  a  serem 

implantados no pedágio urbano do Rio de Janeiro.

FIG. 5.31 Posto de pedágio do tipo 1

         A FIG 5.31 representa um posto de pedágio do tipo 1, instalado em vias com 

duas faixas. Este posto de pedágio possui um design simples que busca não agredir  

visualmente  o  meio  onde está  instalado,  mas  possui  uma  cor  diferenciada para 

assim  lembrar  ao  motorista  que  este  está  próximo  de  entrar  em  uma  área 

pedagiada. Além disso, diferentemente do que pode ser observado em esquemas 

com Estocolmo, os equipamentos estão enclausurados e protegidos contra a ação 

do tempo, impactos involuntários e vandalismo. A Figura 5.32 representa um posto 

de pedágio do tipo 2.
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FIG. 5.32 Posto de pedágio do tipo 2

Este posto de pedágio é utilizado em vias com três ou mais faixas como as 

Avenidas Presidente Vargas e Rio Branco. Além de ter os mesmo equipamentos dos 

postos  de  pedágio do tipo 1,  estes  possuem painéis de mensagem variada que 

avisam os motoristas sobre informações do pedágio urbano, como o preço da tarifa 

naquele momento. A FIG. 5.33 mostra a localização exata de cada um dos tipos de 

postos de pedágio.
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Fica evidente que  além da  utilização  de cores  características dos  postos  de 

pedágio, será desenvolvida uma série de sinalizações em placas e desenhos no 

asfalto que darão ao motorista informações pertinentes sobre o pedágio urbano, 

como a sua proximidade, seus valores e horários de funcionamento.

Dentre  estes  postos  de  pedágio,  dois  possuirão  a capacidade de  isentar  os 

veículos da cobrança. O posto sobre a linha lilás, via de trânsito rápido localizada ao 

lado do sambódromo, e o posto no final da Avenida Professor Pereira Reis, no bairro 

Santo Cristo, são preparados para contar o tempo em que um veículo demora para 

passar pelos dois posto. Assim, se um veículo demorar menos de 5 minutos para 

passar apenas por  estes dois postos, a tarifa não será cobrada. Isto se dá pela 

necessidade  de  liberar  o  tráfego  de  veículos  que  passam  pela  Linha  Lilás, 

importante via de trânsito rápido que leva o tráfego que vai do túnel Santa Bárbara 

até a região portuária da cidade e vice versa. Assim é criado este corredor expresso 

que  cruza  a  área  pedagiada,  batizando-o  de  Linha  Verde  Oliva.  A  FIG.  5.34 

representa esta via isenta de tarifa, por intermédio desta função de janela de tempo. 

FIG. 5.34 Localização da Linha Lilás

Esta  tecnologia será  utilizada na  identificação de  veículos  de  uso  individual, 

enquanto  os  veículos  coletivos,  como  ônibus  e  vans  legalizadas,  isentos  de 

cobrança da tarifa, também utilizarão tags e serão identificados, mas apenas para o 

controle de sua operação.
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Os táxis e caminhões devem ter um tratamento diferenciado no pedágio urbano. 

Por serem modos de transporte que devem entrar e sair diversas vezes da área 

pedagiada, a sua identificação será feita pela tecnologia GNSS. Sendo seu tráfego 

menor que o dos  automóveis e cujo proprietário tem o interesse em pagar uma 

fração  da  tarifa,  ou  seja,  não  irá  agir  de  maneira  ilegal  e  desligar  seu  OBU,  é 

aconselhável  o  uso  desta  tecnologia.  Baseando-se  na  divisão  modal  do  Rio  de 

Janeiro e no PDTU/RMRJ (2003), estima-se que 4.864 caminhões e 19.456 táxis 

entrem diariamente na área delimitada para o pedágio urbano. 

Para os caminhões, a cobrança pelo quilômetro percorrido por este veículo será 

revertida para os motoristas ou para a empresa responsável pelo serviço. Todos os 

caminhões,  que  entrarem na  área  pedagiada,  terão  que  instalar  o  OBU,  sendo 

passível de multa ou até apreensão do veículo caso isto não seja cumprido. Esta 

obrigatoriedade  se  dá  pelo  crescente  movimento  de  restrição  a  caminhões  nos 

centros urbanos, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a circulação 

destes veículos têm sido restringida gradativamente. 

Os táxis são obrigados a instalar o OBU, pois a cobrança será revertida para os 

passageiros, através do acréscimo do valor da fração da tarifa no montante cobrado 

pela  corrida.  Este  calculo deve  ser  feito automaticamente  ao  término  da  corrida 

através da comunicação entre OBU e taxímetro. Uma vez por mês, o taxista ou a 

empresa, receberá a conta com a soma de todas as corridas feitas dentro da região 

pedagiada. Assim, com o pagamento desta conta, o taxista repassará ao pedágio o 

valor cobrado ao passageiro, com pena de multa caso este pagamento não seja 

feito. Esta medida irá evitar que o pedágio urbano desestimule o tráfego de táxis da 

zona central da cidade, onde sabidamente há maior procura, além de repassar ao 

passageiro a responsabilidade por acrescentar mais um automóvel trafegando nas 

vias da área pedagiada.

5.3.2.2     PROCESSO DE PAGAMENTO DA TARIFA

Para o pagamento das tarifas, a tecnologia também é usada. A base de todo o 

sistema de pagamento do pedágio urbano é a página na internet preparada para o 

motorista se cadastrar, receber informações em tempo real, verificar as condições 

do trânsito e pagar a sua tarifa. Este site deve possuir um domínio simples, de fácil  
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acesso, manuseio e identificado pelo logotipo do pedágio urbano do Rio de Janeiro.  

A FIG. 5.35 apresenta o Logotipo proposto. 

FIG. 5.35 Logotipo do pedágio urbano do Rio de Janeiro

Ao se cadastrar, o motorista poderá escolher o modo que pagará a sua tarifa, 

como especificado abaixo:

▪ Débito automático em conta corrente;

▪ Pagamento pelo telefone celular;

▪ Pagamento por conta, com o debito mensal, enviada pelo correio;

Os  motoristas  poderão  verificar,  em  tempo  real,  a  existência  de  vagas  nos 

estacionamentos que são operados pelo pedágio urbano. Além disso, as condições 

do trânsito, dento e fora da área pedagiada poderá ser acompanhada por este site, 

serviço disponibilizado pela CET-RIO, através de câmeras espalhadas por toda a 

cidade.

Para os motoristas que não se cadastrarem pelo site e assim desejam pagar a 

tarifa de outra maneira, eles devem pagá-la até o final do dia em que a viagem foi 

feita, com pena de acréscimo de mais 100% do valor da tarifa a ser paga até o final  

do dia seguinte e multa, equivalente a uma infração leve segundo o código nacional 

de trânsito, para cada tarifa atrasada. Este pagamento pode ser feito pelo site, com 

impressão de boleto bancário ou cartão de crédito, por máquinas espalhadas em 

lojas de conveniência, agencias bancárias e supermercados. 
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Além destes pagamentos, será possível utilizar um tag diferente ao exigido pelo 

SINIAV, mas compatível, no qual poderá ser inserido o cartão de crédito ou Smart  

Card  usado  no  pagamento  de  tarifas  de  transporte  público,  proporcionando  ao 

motorista não cadastrado a comodidade no pagamento automático da tarifa.  

5.3.3    ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PROJETO

A viabilidade técnica da implantação do pedágio urbano pode ser comprovada 

pelo sucesso de sua construção e operação nas cidades que o adotaram.  Além 

disso o rápido retorno financeiro, capaz de pagar a instalação do pedágio urbano em 

pouco tempo, visto em todos os esquemas pedagiados, é uma garantia que não 

haverá atrasos ou interrupção das obras devido a falta de pagamento ou perspectiva 

de inadimplência do contratante.

Outro  ponto  positivo  é  o  conhecimento  adquirido  na  implantação  de  outros 

pedágios urbanos como em Estocolmo, que hoje,  graças ao trabalho conjunto de 

empresas  líderes  na  tecnologia  de  pedagiamento,  é  reconhecido  como  uma 

referência em tecnologia, implantação e operação. 

Recomenda-se  o  trabalho no  Rio de  Janeiro  de  empresas  com reconhecido 

conhecimento  na  implantação  de  pedágios  urbanos.  Uma  ou  mais  empresas 

responsáveis  pela  instalação  de  todos  os  equipamentos  necessários  para  a 

operação do pedágio urbano, assim como desenvolvendo e dando assistência ao 

sistema computacional que irá gerenciar todo o pedágio urbano, ou seja, no controle 

dos equipamentos, na identificação, cobrança e pagamento da tarifa.

A identificação de caminhões e táxis, feita através da tecnologia GNSS, deve ter  

como responsável um empresa detentora de tecnologia e experiência neste tipo de 

sistema, tendo também a responsabilidade de fornecer o OBU gratuitamente aos 

motoristas de táxi e caminhão, mediante assinatura de contrato e retenção de parte 

dos valores arrecadados com o pedagiamento. Como já dito anteriormente, o valor 

do pedagiamento pela tecnologia GNSS custa 10% do valor que for arrecadado, isso 

já incluindo o valor retirado pela empresa e a operação do sistema. 
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O estudo da viabilidade econômica do pedágio urbano possibilita verificar se a 

receita adquirida com a tarifa é capaz de manter o VPL (Valor Presente Líquido) do 

projeto  positivo.  Esta  receita  é  estimada  através  da  relação  entre  a  perspectiva 

futura do volume de tráfego e o valor da tarifa do pedágio urbano. Para isso deve-se,  

antes mesmo da elaboração de um fluxo de caixa, fazer uma estimativa de tráfego, 

estabelecer a tarifa do pedágio urbano, com o tipo de cobrança a ser adotada, o 

valor da tarifa a ser aplicada e os veículos com isenção de tarifa.

5.3.3.1    ESTIMATIVA DO VOLUME DE TRÁFEGO

A estimativa do volume de tráfego de veículos de uso individual, entrando na 

área pedagiada é importante para definir o planejamento de operação do sistema 

por um horizonte de tempo determinado. Para isso deve-se analisar o volume de 

tráfego atual e calcular a sua evolução de acordo com a taxa de crescimento anual 

diagnosticado na data presente. Este cálculo irá definir a evolução do volume de 

tráfego se não houver qualquer tipo de intervenção.

Para se calcular a evolução do volume de tráfego de veículos de uso individual 

com uma intervenção relevante, ou seja, o pedagiamento da área de destino destes 

veículos, deve ser estipulado cenários distintos onde uma redução otimista, regular e 

pessimista do volume de tráfego devem ser levados em conta.

No caso do pedágio urbano do Rio de Janeiro, é estipulado a sua operação em 

um período de tempo equivalente a 25 anos,  pois estima-se para este período a 

conclusão de todos os projetos propostos e executados a partir da receita gerada 

pelo  pedágio  urbano,  portanto  um  tempo  hábil  para  a  cidade  mitigar  os  seus 

impactos  ambientais  causados  pelos  transportes  e  reduzir  o  uso  do  transporte 

individual devido aos investimentos em transportes.

  Segundo o  PDTU/RMRJ  (2003),  o  volume  de  tráfego  de  veículos  de  uso 

individual que entram na região pedagiada é a seguinte:
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▪ Viagens de Transporte Individual até o Centro (Diário) – Período de Pico da 

Manhã (6:30 – 9:29h) : 86.296 veículos  

▪ Viagens de Transporte Individual até o Centro (Diário) – Período de Pico da 

Tarde (17:00 – 19:59h) : 11.596 veículos 

▪ Viagens de Transporte Individual até o Centro (Diário) – (restante do tempo): 

86.296+11.596-214.193= 116.301 veículos

Mesmo antes de qualquer estudo sobre estes volumes, pode-se perceber que 

está fora de cogitação a utilização de cabines convencionais para o pedagiamento, 

pois uma cabine possui a capacidade de identificar 350 veículos por hora, ou seja,  

uma capacidade muito inferior a requisitada pelo volume de tráfego apresentado.  

Mesmo  que  se  multiplicassem  estas  cabines  pelas  vias  de  acesso  da  área 

pedagiada, ainda seriam insuficientes  para  identificar  estes veículos,  além disso, 

significam mais uma barreira física no meio de vias já congestionadas. Mesmo que 

haja uma redução significativa no volume de tráfego por causa do pedágio urbano, 

as cabines convencionais continuariam a ser ineficazes.      

Para se calcular a expectativa futura do volume de tráfego de veículos de uso 

individual,  é  utilizado o  número  de  viagens hoje  observada em um crescimento 

geométrico  a  uma  taxa  de  anual  de  crescimento,  que  segundo  o  PDTU/RMRJ 

(2003), é equivalente a 2,00%. Assim pode-se chegar a estimativa de tráfego em 25 

anos de operação do pedágio urbano, pois estimando que o pedágio urbano terá o 

início de sua operação em 2010, temos a projeção do volume anual de tráfego de 

veículos de uso individual que entram na região pedagiada no período de pico da 

manhã, no período de pico da tarde e nos outros horários até o ano de 2034. 

5.3.3.2    TIPO E VALORES DE COBRANÇA A SER ADOTADA

 

No  pedágio  urbano  do  Rio  de  Janeiro  é  proposto  que  seja  aplicada  uma 

cobrança com três tarifas distintas,  onde  não haverá cobrança entre as 22:00 e 

04:59 horas da manhã. Os horários em que haverá cobrança de tarifa são:
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▪ De 05:00 até 6:29h e de 20:00 até 21:59 – Cobrança mais barata;

▪ De 6:30 até 9:29 e de 17:00 até 19:59 – Cobrança mais cara;

▪ De 9:30 até 16:59 – Cobrança intermediária;   

O  valor  da  tarifa deve  ao  mesmo  tempo não  impor  ao  motorista  um tributo 

excessivo, propiciar a construção e operação do pedágio urbano, além de gerar a 

receita  para  os  investimentos  em  transportes.  Deste  modo  é  proposto  que  o 

motorista pague o equivalente a quatro tarifas do transporte público mais usado na 

cidade, neste caso o ônibus, no horário em que é feita a cobrança mais cara, três 

tarifas  na  cobrança  intermediária  e  duas  tarifa  na  cobrança  mais  barata.  Assim 

sendo,  utilizando  valores  de  hoje,  a  tarifa  mais  cara  fica  em  R$8,40,  a  tarifa 

intermediária em R$6,30 e a tarifa mais barata em R$ 4,20.

Para caminhões e táxis a cobrança é diferente da dos veículos convencionais. 

Como  já  dito,  é  cobrado  uma  fração  da  tarifa  convencional  pelo  quilômetro 

percorrido dentro da área pedagiada. É cobrado dos caminhões 1/2 do valor da tarifa 

convencional da hora em que o veículo entrar na área pedagiada a cada quilômetro 

percorrido, enquanto os táxis pagam 1/6 do valor da tarifa convencional da hora em 

que o veículo entrar na área pedagiada a cada quilômetro percorrido.         

Em alguns pedágios urbanos os táxis são isentos da tarifa, o que não seria o 

caso  do  Rio  de  Janeiro.  Pela  cidade  possuir  um número  muito  elevado destes 

veículos, a liberação acabaria por incentivar  motoristas a trocar seus automóveis 

não pelo transporte público, mas sim pelos táxis, causando um fluxo elevado destes 

veículos  na  área  pedagiada.  Assim,  além dos  transportes  coletivos,  os  veículos 

isentos de cobrança são:

▪ Veículos de emergência;

▪ Veículos de pessoas com alguma deficiência física;

▪ Motocicletas;

▪ Veículos de moradores da área pedagiada devidamente cadastrados;

O cadastro dos moradores deve ser feito junto ao DETRAN-RJ e a Prefeitura. 

Neste cadastro conterá todos os dados do morador, veículo e do responsável pelo 
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domicílio, se este não for o motorista. Além de dados complementares como onde 

trabalha, onde estuda e etc. Assim tanto o DETRAN-RJ como a Prefeitura poderão 

montar  o  perfil  do  motorista  cadastrado  como  morador,  para  caso  ele  tenha 

conseguido o benefício indevidamente, isto possa ser diagnosticado com facilidade. 

Como com viagens freqüentes do motorista cadastrado como morador no período da 

manhã até a região pedagiada e sua saída no período da tarde, algo contrário ao 

perfil de um morador da área. Caso a fraude seja confirmada, o domicílio perderá o 

benefício, ou seja, todos os seus moradores perderão a isenção na tarifa. 

5.3.3.3    AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO     

Com as informações sobre o volume de tráfego e a tarifa, é possível iniciar a 

confecção de um fluxo de caixa para se fazer a avaliação financeira do projeto. 

Esta estimativa inicial do volume de tráfego foi feita sem considerar a construção 

do pedágio urbano, ou seja, sem a diminuição do volume de tráfego que certamente 

acontecerá.  Por  isso,  a  partir  dos  valores  encontrados,  é  necessário  calcular  a 

diminuição  deste  volume  através  de  cenários  que  levem em consideração  esta 

redução. 

Baseado na redução sofrida pelos pedágios urbanos implantados até hoje, são 

estimados três cenários com reduções distintas no volume de tráfego. O cenário 

pessimista estima uma redução de 10%, o cenário provável uma redução de 15% e 

o cenário otimista uma redução de 20%. Vale lembrar que esta redução é estimada 

a partir do ano de 2010, quando o pedágio urbano entrar efetivamente em operação.

Portanto,  com  uma  previsão  inicial  de  246.040  veículos  de  uso  individual 

entrando  na  região  pedagiada  diariamente  em  2010  e  considerando  o 

funcionamento do pedágio urbano apenas nos dias úteis, estima-se que neste ano 

de 2010 entrarão na área pedagiada 62.002.188 destes veículos.  Deste volume, 

utilizando  os  cenários  pessimista,  provável  e  otimista,  pode-se  chegar  que  no 

primeiro  ano  de  implantação  do  pedágio  urbano,  este  número  passe  para 

56.918.009, 53.755.897 e 50.593.786, respectivamente.
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A partir de informações retiradas do PDTU/RMRJ (2003),  estima-se que 55% 

das viagens de automóveis até a área pedagiada são feitas durante os horários de 

pico da manhã e da tarde, entre 6:30 e 9:29 horas da manhã e entre 17:00 e 19:59 

horas da noite. Durante o período entre picos, ou seja, entre 9:30 e 16:59 horas da 

tarde, entram 32% dos veículos. Finalmente, nos horários extremos, de 05:00 até 

6:29  horas  da  manhã  e  de  20:00  até  21:59  horas  da  noite,  entram  na  área 

pedagiada apenas 4% do total de veículos. 

Assim, tendo uma previsão do crescimento do volume de tráfego de automóveis, 

nos três cenários, até o ano de 2034, ano previsto para o término do pedagiamento, 

é possível identificar o horário de entrada destes veículos na área pedagiada. Desta 

forma,  é possível  contabilizar o valor arrecadado anualmente no horário de pico, 

entre picos e extremo, devido à diferença de tarifas.

Após o término destas análises chega-se, antes da elaboração do fluxo de caixa 

(apêndice 2), no valor total arrecadado no cenário pessimista de R$ 337.490.310, no 

cenário provável  de  R$ 318.740.848  e no  cenários otimista  de  R$ 299.991.387, 

apenas no primeiro ano de pedagiamento. Para se chegar a estes resultados, foram 

estimados os custos de pedagiamento. Vale lembrar que em 2009, mesmo sem o 

pedágio  urbano  entrar  em  operação,  já  são  contabilizados  os  custos  de  sua 

implantação. Os custos referentes ao pedagiamento, contabilizados a partir de 2010, 

são estimados pelas empresas especializadas na instalação de pedágios urbanos, 

são referentes a porcentagem necessária a ser retirada de cada tarifa para pagar a 

operação de todo o sistema como já visto anteriormente e especificado abaixo:

▪ Automóveis – 40% da tarifa cobrada;

▪ Automóveis, a partir da implantação do SINIAV – 20% da tarifa cobrada;

▪ Caminhões e táxis – 10% da tarifa cobrada

Como  o  pedagiamento  de  automóveis  é diferente do pedagiamento  feito em 

caminhões e táxis, a previsão da tarifa arrecada por estes veículos deve ser feita de 

maneira diferenciada. Por serem veículos que são pedagiados a partir de quanto 

trafegaram na área pedagiada, é estimada uma distancia média percorrida entre a 

distância máxima e a distância mínima que um veículo trafega na área pedagiada. 

Dado a localização de todos os postos de pedágio e verificando que pelo volume de 
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tráfego analisado a Avenida Presidente Vargas é a via mais solicitada, ou seja, a via 

que atrai o maior número de veículos, é estimada uma distância média de 3 km para 

que um caminhão e um táxi desempenhem suas funções dentro da área pedagiada. 

Para os caminhões, é estimado um volume de tráfego dentro da área pedagiada 

de 1.407.989, apenas no ano de 2010. Assim, com a contabilização do volume de 

tráfego  para  cada  valor  de  pedagiamento,  estima-se  uma  arrecadação  neste 

primeiro ano de pedagiamento equivalente a R$ 47.899.783.

Com os táxis, a estimativa é que em 2010, 5.631.956 destes veículos entrem na 

área pedagiada. Portanto, calculando a partir dos 3 tipos de tarifa, é estimado uma 

arrecadação, apenas para este ano, de R$ 63.866.378.

Além destas informações, foram utilizados na elaboração do fluxo de caixa os 

custos de pedagiamento, tanto dos automóveis, quanto dos caminhões e táxis, já se 

esperando o funcionamento pleno do SINIAV em 2011, o que significará uma grande 

economia para o sistema.

Segundo PRUD’HOMME e KOPP (2006), os custos para a implantação de um 

pedágio  urbano,  complexo  e  avançado  são  de  aproximadamente  US$ 

211.055.568,00, aproximadamente R$527.638.920,00. Somando-se as atualizações 

necessárias  nos  sistemas  computacionais  governamentais  que  controlarão  o 

pedágio, neste caso o da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, o DETRAN, 

a  Secretaria  Estadual  de  Segurança  e  outros,  este  valor  pode  chegar  a 

US$221.608.346,00, equivalente a 554.020.866,00. Estes valores são referentes a 

um pedágio urbano que usa todas as tecnologias de identificação de veículos e 

possui uma elevada quantidade de equipamentos para esta identificação, como o 

caso  do  Rio  de  Janeiro,  que  pela  quantidade  de  vias  a  serem  pedagiadas, 

necessitará de uma quantidade elevada de equipamentos. Não há uma estimativa 

oficial sobre os custos para a implementação de um pedágio urbano, isto devido aos  

equipamentos serem projetados especificamente para a cidade a ser aplicado e a 

variação do preço do dólar. Esta estimativa fica ainda mais difícil quando se trata 

das atualizações necessárias nos sistemas dos órgãos governamentais já que não 

se sabe o quanto este sistema está desatualizado, quais as atualizações que serão 

necessárias ou se ele é incompatível com o sistema do pedágio urbano. Desta forma 

é seguida nesta aplicação a prática comum a todos os esquemas já em operação, 
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que é buscar em um sistema anterior, com características semelhantes ao pedágio 

urbano a ser aplicado, os valores referente aos custos da sua implantação.

A  partir  do  primeiro  ano  de  operação  até  um  horizonte  de  cinco  anos, 

considerou-se um montante de R$162.782.220,00 em investimentos em transporte 

público, valor equivalente ao usado pela cidade de Estocolmo para se preparar para 

a  nova  demanda  e  necessidade  de  qualidade  em  transportes.  Novamente  são 

utilizados valores semelhantes ao de Estocolmo, já que as melhorias necessárias ao 

sistema de transporte público do Rio de Janeiro, a fim de suprir a demanda que será 

criada, são a otimização do sistema de transporte e a criação de novos corredores 

de transporte, semelhante às intervenções ocorridas na cidade sueca. Deste valor, 

apenas 1/5 será gasto antes da implantação do pedágio urbano, sendo este o valor 

que financiará os investimentos pré-pedágio urbano.    

Os resultados obtidos foram determinados com a utilização de uma Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA) de 15%, para o cálculo do VPL. Como já dito, foi calculado o 

fluxo de caixa de três variantes: considerando a diminuição do tráfego em 10 e 15 e 

20%.

Para se chegar ao fluxo de caixa, além dos cálculos do imposto de renda, da 

TMA  e  os  custos  fixos,  também  foi  prevista  a  depreciação  dos  equipamentos 

segundo a legislação brasileira do imposto de renda que regulamenta a depreciação 

anual de ativos, a partir da fixação de taxas-limites anuais de depreciação, nesse 

caso sendo 10% para  os  equipamentos  e  4% para as  construções.  A TAB.  5.8 

representa os valores de decisão calculados na avaliação do projeto, resultado da 

confecção do fluxo de caixa apresentado no apêndice 2.  

TAB. 5.8 Valores de decisão calculados na avaliação do projeto

Indicador Unidade 10% de Redução 15% de Redução 20% de Redução
VPL R$ 895.097.696 837.052.147 779.006.598
TIR % 34,29% 33,13% 31,96%

PAYBACK Ano  4 anos e
 7 meses

4 anos e 
9 meses 

 4 anos e 
12 meses 

Com a comprovada capacidade do fluxo de caixa do projeto de gerar receita 

para pagar os custos operacionais, pagar sua divida pontualmente e fornecer retorno 

sobre o investimento financeiro, o pedágio urbano se mostra capaz de obter crédito.  
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O volume constante de veículos, multiplicado pela tarifa do pedágio urbano é uma 

garantia da geração da receita que irá pagar as dívidas de projeto. 

Assim,  com base na taxa  de retorno obtida,  alta para  qualquer um dos três 

cenários, os credores irão se convencer da robustez econômica para amortização 

das  dividas.  Além  disso,  o  VPL  obtido  é  de  tamanha  significância  que  parece 

desnecessário o suporte indireto de crédito de terceiros,  para assim minimizar  o 

risco de inadimplência.

5.3.4    INVESTIMENTOS PRÉ-PEDÁGIO URBANO 

Investimentos devem ser feitos antes da implantação do pedágio urbano, a fim 

de  suprir  a  demanda  por  transporte  que  será  gerada.   Como  já  mostrado 

anteriormente,  é  estimado  um  investimento  em  transportes  equivalente  a 

R$162.782.220,00 em cinco anos para atender esta nova demanda. O que será 

investido no primeiro ano, ou seja, o investimento pré-pedágio urbano é equivalente 

a 1/5 do total a ser investido. Nesta quarta etapa são feitos investimentos de curto 

prazo,  que  deverão  sanar  primeiramente,  até  o  início  de  operação  do  pedágio 

urbano,  problemas  referentes  ao  oferecimento  imediato  de  transporte  para  uma 

demanda  que  será  criada,  deixando  para  os  próximos  quatro  anos  outros 

investimentos de médio prazo, mais dispendiosos e ainda voltados para atender a 

demanda criada.    

Primeiro  será  feito  o  planejamento  e  reestruturação  dos  transportes  para  a 

cidade,  visando  a  melhoria  dos  modos  de  transportes  já  implementados  e  a 

organização dos sistemas que serão implantados. Para este planejamento, primeiro 

deverá  ser  feito  a  hierarquização  e  reorganização  dos  modos  de  transporte  já 

existentes na cidade.

Além disso, a cidade é dividida em regiões, ou melhor, nas já conhecidas Áreas 

de Planejamento, que deixarão de ser apenas uma divisão política conhecida por 

legisladores  e planejadores  e passará  a  ser  conhecida  também pela população. 

Como o planejamento, as APs serão identificadas por cores:
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▪ AP 1 – Cinza

▪ AP 2 – Verde

▪ AP 3 – Vermelho

▪ AP 4 – Azul

▪ AP 5 – Amarelo

Estas cores serão estampadas em veículos, pontos de parada, estações e em 

tudo o que se referir a transportes para indicar a região de origem e a de destino do 

modo de transporte em questão.   

O  planejamento  e  reestruturação  dos  transportes  da  cidade  começa  com o 

transporte coletivo mais usado na cidade do Rio de Janeiro, o ônibus. É proposto 

uma reestruturação de todo o sistema de ônibus da cidade, com modificação na sua 

estrutura física  e  na  sua operação. Primeiro,  um antigo problema  das  linhas de 

ônibus do município deve ser sanado, a total falta de informação sobre a exata rota 

feita pelo veículo. 

O primeiro passo para a disseminação desta informação é definir o exato ponto 

de parada de cada linha de ônibus. Assim, será analisada a rota e a demanda de 

passageiros das linha de ônibus e, a partir destas informações, definir em qual ponto 

de parada a linha de ônibus está autorizada a parar. O primeiro critério usado para 

esta divisão é a proibição de linhas concorrentes, ou seja, linhas que trafegam por 

uma  rota  semelhante,  pararem  nos  mesmos  pontos  de  parada,  havendo  um 

revezamento.  Esta  medida  irá  dividir  entre  os  pontos  de  parada  o  número  de 

passageiros a espera do ônibus, ao mesmo tempo que irá diminuir o número de 

paradas dos veículos. Isto terá uma influência significativa no tempo de viagem de 

cada ônibus e nos congestionamentos criados próximos a pontos de parada muito 

carregados, já que os veículos não terão a obrigatoriedade de parar em todos os 

pontos de parada. Desta maneira, as linhas de ônibus estarão indicadas em cada 

um de seus pontos de parada, ao mesmo tempo que o nome e a localização de  

cada um dos pontos de parada estará indicado dentro no veículo, para consulta do 

passageiro. A FIG. 5.36 mostra uma das novas placas dos pontos de parada.
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FIG. 5.36 Placa do ponto de parada

Como pode ser visto na figura 6.36, no alto da placa o desenho do ônibus indica 

a  sua  utilidade.  Abaixo  do  desenho,  é  fixado  o  nome  deste  ponto  de  parada, 

batizado com o nome da rua em que está instalado, seguido do nome da rua mais 

próxima que a cruza. Finalmente, na parte de baixo da placa há um diagrama com o 

nome de todos os pontos de parada que cada uma das linhas de ônibus, indicadas 

acima, possuem a permissão de parada. A placa do ponto de parada é feita de papel 

resistente e impermeável a água, com dimensões de 60 cm de largura e 90 cm de 

altura, que deve ser fixada no ponto de parada através de sua superfície adesiva e 

localizada em local visível ao passageiro. 

Além da  organização  e  a  disseminação da  informação,  deve  ser  avaliado o 

aumento da frota de ônibus durante o horário de pico da manhã e da tarde, com uma 

especial  atenção  sobre  os  corredores  de  transporte  onde  foi  diagnosticado  um 

grande volume de tráfego de automóveis. A mesma ação deve ser tomada perante 

outros modos de transporte como trens, metrô e barcas, que através a diminuição de 

seus headways, ou seja, do tempo de viagem entre composições, poderão atender 
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de maneira satisfatória o aumento da demanda que ocorrerá especialmente no início 

da implementação, até que novos projetos sejam aplicados a fim de aumentar  a 

capacidade destes modos de transporte. 

Também deve ser feito um investimento maciço nas ciclovias cariocas. O Rio de 

Janeiro precisa mudar  o caráter  de  suas ciclovias,  hoje  voltadas apenas para o 

lazer. Devem ser feitos investimentos em sinalização, pavimentação e até mesmo 

em  programas  educativos  que  ensinem  a  população  sobre  a  importância  das 

ciclovias e a necessidade de respeitá-las.

Estes  investimentos  serão  iniciados  antes  mesmo  do  início  da  operação  do 

pedágio  urbano,  onde  primeiro  as  ciclovias  já  projetadas  pela  prefeitura  serão 

concluídas.  Depois  há  a  necessidade de  dar  continuidade às  ciclovias,  ou  seja, 

garantir  que elas não possuam interrupções causadas por  barreiras criadas pelo 

homem  ou  não,  permitindo  um tráfego  contínuo  do  ciclista.  A  configuração  das 

ciclovias cariocas, após a conclusão das obras de expansão pode ser vista na FIG. 

5.37.

FIG. 5.37 Expansão das ciclovias

Como  pode  ser  visto  anteriormente,  um  grande  número  de  viagens  por 

caminhão  é  feito  até  a  área  pedagiada.  Pelo  impacto  negativo  que  causam ao 

sistema  viário,  estes  veículos  já  enfrentam restrições  quanto  ao  seu  tráfego  em 

determinadas  vias  em  cidades  como  o  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.  Com  a 
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implementação do pedágio urbano, a restrição não acontecerá, mas estes veículos 

serão severamente taxados por trafegar dentro da região pedagiada. Por isso será 

implementada uma solução que ao mesmo tempo minimiza os impactos nas vias da 

região pedagiada e diminui os custos de operação das empresas de transporte. 

Por isso deve ser implantado o CAD, Centro Avançado de Distribuição, que age 

como  uma  ferramenta  de  auxílio  quanto  a  distribuição  logística.  Nele,  grandes 

caminhões serão desembarcados e sua carga transferida quase que imediatamente 

para  outros  veículos  menores,  para  destes  continuar  a  viagem dentro  da  área 

pedagiada, sem que seja necessário pagar a tarifa do pedágio, como pode ser visto 

na FIG. 5.38. O funcionamento do CAD pode ser melhor identificado no apêndice 3.

FIG. 5.38 CAD

O pedágio urbano,  para ser  implementado, tem que estar  baseado em uma 

avançada  tecnologia  ITS.  Como  já  visto,  para  a  implementação  de  um sistema 

básico  de  pedágio  urbano  é  necessário  a  instalação  de  um  Centro  de 

Gerenciamento de Pedágios ou CGP. 

Como para o Rio de Janeiro, o que se deseja é um funcionamento amplo de 

todo o pedágio urbano, assim compatibilizando em seu sistema outras funções de 

gerenciamento de transportes, será implementada toda arquitetura ITS proposta. 

Para isso, deve ser construído um Centro de Gerenciamento de ITS (CG/ITS) 

que reúna em um único edifício todos os Centros de Gerenciamento, como pode ser 

visto na FIG 5.39.

162



FIG. 5.39 Centro de Gerenciamento de ITS

Este CG/ITS, operado pela Agencia Reguladora do Pedágio Urbano, o ARPU, 

reunirá toda a tecnologia para o gerenciamento de todo ITS aplicada não apenas ao 

pedágio urbano, mas também a todo o sistema de transporte da cidade. Os antigos 

aplicativos, hoje  em operação, como alertas em painéis de mensagem variada e 

monitoramento  do  transito,  passarão  a  ser  de  responsabilidade  da  ARPU e  se 

juntará a toda nova tecnologia como monitoramento de ônibus e alerta de acidentes, 

como já mencionada na proposta de arquitetura ITS, exposta no 5º capítulo.

A tecnologia que logo será notada pelos usuários do sistema de transportes é a 

implementação  total  da  bilhetagem eletrônica.  As  Tarifas  do  transporte  coletivo, 

como os ônibus, não serão mais pagas com dinheiro. Deverá ser adotado o sistema 

do cartão eletrônico, onde o passageiro utiliza o seus cartão eletrônico pessoal para 

pagar a sua tarifa. Esta medida irá diminuir os tempos de embarque de passageiros 

em ônibus, aumentar a segurança e tirar a responsabilidade do motorista de receber 

a tarifa. 

Para isso mudanças no sistema atual de bilhetagem eletrônica devem ser feitas, 

como a adoção de três tipos distintos de cartão e a permissão para que eles sejam 

usados  em  todos  os  modos  de  transporte,  inclusive  no  pagamento  de 

estacionamentos e do próprio pedágio urbano, em maquinas próprias espalhadas 

em lojas de conveniência.

O Cartão Profissional é usado por trabalhadores devidamente registrados, sendo 

obrigação das empresas a distribuição deste cartão entre seus funcionários como 

parte  dos  benefícios  garantidos  por  lei.  Estes  cartões  serão  recarregados 

mensalmente pela empresa de acordo com a quantia acertada e não poderá ser 
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recarregado pelo funcionário ao termino dos seus créditos. A FIG. 5.40 representa o 

Cartão Profissional.

 FIG. 5.40 Cartão Profissional

O Cartão Expresso pode ser comprado em bancos, é usado por passageiros 

que desejam possuir um cartão recarregável e sem a identificação do passageiro. A 

FIG 5.41 representa o Cartão Expresso. 

FIG. 5.41 Cartão Expresso

O Cartão Pré-pago é constituído de um material semelhante ao usado em cartões de 

telefone. Pode ser comprado em bancas de jornal, lojas de conveniência e etc. é um 

cartão descartável que é comprado com um valor pré-determinado, correspondente 

à  quantidade  de  créditos  que  possui  e  não  pode ser  recarregado.  A  FIG.  5.42 

representa o Cartão Expresso.
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FIG. 5.42 Cartão Pré-pago

É de responsabilidade da administração pública garantir a disponibilidade, para 

o passageiro, de todas as modalidades de cantões eletrônicos. Além disso, resta ao 

CG/ITS receber e armazenar as informações sobre todas as transações feitas com 

estes cartões. 

5.3.5    INVESTIMENTO PÓS-PEDÁGIO URBANO

Um dos principais benefícios do pedágio urbano é a sua capacidade de gerar 

receita para investimentos em transportes. Na implementação do pedágio urbano do 

Rio  de  Janeiro  estes  investimentos  não  poderiam deixar  de  ser  feitos,  sempre 

baseados em informações anteriormente analisadas e direcionadas as necessidades 

da cidade. Nos primeiros quatro anos de sua operação, ainda haverá investimentos 

para  suportar  a  demanda  que  será  criada,  são  os  4/5  restantes  dos 

R$162.782.220,00 previamente estipulados. Mas diferentemente do que ocorreu no 

pré-pedágio urbano, este investimento será pago com a receita do pedágio urbano e 

o excedente já  será usado para investimentos  a longo prazo nos transportes da 

cidade.  

Assim,  propõe-se  a  utilização  da  receita  do  pedágio  urbano  nos  projetos 

planejados  para  a  cidade,  mas  ainda  não  implementados,  como  a  expansão 
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metroviária, a implantação de uma rede de VLT na cidade e o corredor T5 que é um 

sistema de BRT que liga a Barra da Tijuca até a o bairro da Penha. São projetos a  

longo prazo, que devem ser planejados e executados pela prefeitura.

5.4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foi aplicada a metodologia do pedágio urbano na Cidade do Rio 

de  Janeiro.  A partir  de  cada  etapa, viu-se a  seqüência de ações necessárias  a 

implementação de um esquema pedagiado eficiente, ou seja, que tenha ao mesmo 

tempo a capacidade de reduzir o volume de veículos de uso individual trafegando 

nas vias, melhorar as condições ambientais e gerar receita para investimento em 

transporte. 

O  maior  legado  do  pedágio  urbano  acaba  sendo  as  intervenções  físicas 

proporcionadas  pela  sua  receita.  Estas  intervenções,  melhorias  concretas  do 

sistema de transportes, estimulam o desenvolvimento como um todo, afastando por 

completo a remota possibilidade da cidade ficar dependente do pedágio urbano, ou 

seja,  dependente  de  uma  receita  usada  em  projetos  superficiais  e  da  sua 

capacidade em reduzir o número de automóveis. 

Com a aplicação correta da receita em projetos de transporte que beneficiam 

diretamente grande parte da população e que nunca saíram do papel justamente por 

falta de recursos, acaba por dar ao pedágio urbano a credibilidade necessária para a 

sua sobrevivência, apoiado sobre tudo pela mesma população que beneficia. Com 

estes investimentos, mesmo depois do fim do pedágio urbano, o número de veículos 

de uso individual nas ruas continuará baixo, pois a população desta vez não deixará 

seus automóveis em casa pela restrição veicular, mas sim pelo transporte digno, 

confiável, barato e de qualidade que a ela é oferecido.

Para a aplicação nas cidades, o prefeito deve ser o “garoto propaganda” do pedágio 

urbano, seu grande incentivador e trabalhar para o sucesso do pedagiamento como 

feito  pelo  prefeito  de  Londres  Ken  Livingstone,  que  além  de  defender  o 

pedagiamento, atua diretamente em sua operação. 
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Um conselho municipal,  ligado à prefeitura,  deve  ser  criado para fiscalizar  e 

aprovar a liberação dos recursos voltados para investimento em transportes. Estes 

conselheiros devem ser escolhidos através da indicação do prefeito e aprovação da 

assembléia legislativa. O conselho municipal deve conter ao todo 12 membros, com 

direito a voto e veto sobre decisões da prefeitura que vá contra o cronograma dos 

projetos  propostos  antes  da  implantação  do  pedágio  urbano.  Este  conselho, 

composto  por  membros  da  academia,  educadores,  sociólogos,  profissionais  das 

áreas de engenharia e urbanismo, entre outros,  pode ainda propor a inclusão de 

novos projetos de transporte em detrimento a outros, mas apenas com a aprovação 

do prefeito.

Operacionalmente,  o  pedágio  urbano  deve  ficar  sob  a  responsabilidade  da 

Secretaria de Transportes e seus órgãos. Além disso, é proposto a criação de um 

novo órgão, com o nome de Agência Reguladora do Pedágio Urbano (ARPU), que 

trabalhará  diretamente  com  o  pedágio  urbano,  tendo  autonomia  operacional, 

composto por profissionais qualificados e com data de extinção, sendo esta o dia 

seguinte  ao  fim  da  operação  deste  esquema  pedagiado.  A  FIG.  6.1  mostra  o 

esquema operacional do pedágio urbano.

FIG. 6.1 Esquema operacional do pedágio urbano 

Também é proposto modificar a configuração urbana da região central da cidade 

através de mudanças na legislação de uso e ocupação do solo. Esta mudança se 

faz necessário pela atratividade que a área pedagiada tem para o restante da cidade 
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e pela existência de regiões degradas com um ótimo potencial de crescimento. Uma 

forma de transferir para a região, através do uso e ocupação do solo, os benefícios 

gerados pelo pedágio urbano. A FIG. 6.2 mostra o zoneamento atual da área contida 

na região pedagiada.

 FIG. 6.2 Zoneamento atual da área pedagiada

Elementos como os Bairros, as praças e o mar também são representados neste 

zoneamento. 

Segundo o  DECRETO Nº 322, DE 3 DE MARÇO DE 1976, a Área Central 1 

corresponde  a  todo  o  centro  financeiro  do  município,  uma  área  estritamente 

comercial.  A  Zona  Portuária  é  a  área  destinada  as  atividades  portuárias,  de 

comércio marítimo e estoque de produtos em armazéns. A Zona Residencial 3 é 

constituída  por  casas  ou  sobrados,  além  das  atividades  comerciais  de  baixa 

intensidade.  A  Zona  Turística  1  preserva  regiões  onde  haja  um  determinado 

interesse  turístico.  A  Zona  Especial  do  Corredor  Cultural  tende  a  conservar 

edificações  ou  conjuntos  arquitetônicos  que  possuam  valor  histórico  e  cultural. 

Finalmente, a Zona Especial 8 é equivalente a área da Cidade Nova, Catumbi e Vila 

Operária  da  Cidade  Nova,  esta  ultima  sendo  uma  região  com  um  rico  acervo 

arquitetônico que por isso merece atenção quanto a sua preservação.

Diante da atual configuração, é proposta a mudança no uso e ocupação do solo, 

como pode ser visto na FIG. 6.3.
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 FIG. 6.3 Novo zoneamento da área pedagiada

A atual Área Central 1 é conservada, com a mesma legislação que permite a 

construção de edifícios altos e de interesse comercial. Mas esta perde um pouco de 

sua área para a Zona Especial do Corredor Cultural, devido ao maior interesse pela 

preservação e a efervescência cultural que cresce a cada dia na zona central da 

cidade.

Hoje, a área delimitada para ser a Zona de Interesse Especial é uma área de 

intensa degradação. Poucos sobrados preservam as suas antigas características, 

muitos  transformados  em  cortiços  ou  invadidos  por  sem-teto.  Sobre  o  morro, 

encontra-se um quadro de favelização acelerada, com reflexos direto no bem estar 

da população local. Esta área deve receber uma atenção especial, com programas 

sociais e intervenções paisagísticas a fim de integra-la com o seu entrono, já que a 

situação atual ajuda na segregação desta população carente. 

A Zona Residencial Especial é uma intervenção para que se aumente o número 

de  residentes  dentro  da  área  pedagiada,  conseqüentemente  na  zona  central  da 

cidade.  É  dado  o  incentivo  e  a  possibilidade  da  construção,  nesta  área  hoje 

degradada,  prédios  de  baixo  gabarito  com  no  máximo  4  pavimentos  e  sem 

elevadores com apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos. A iniciativa privada fica com a 

responsabilidade da construção destes apartamentos, cujo público alvo é de jovens, 

que não possuam carros e que tenham seus estudos ou trabalho na zona central da 

cidade.  É  uma  iniciativa  semelhante  às  que  acontecem  nas  grandes  cidades 

européias,  onde  por  meio  de  facilidades  de  crédito  e  apartamentos  pequenos, 

confortáveis  e  sem  a  disponibilidade  de  garagem  atraem  um  público 
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economicamente  ativo,  que  dificilmente  usa  automóveis  e  é  dependente  dos 

transportes  coletivos.  Isto  irá ajudar  a  reduzir  o  número  de veículos  entrando e 

saindo da zona central além de ajudar a impulsionar o desenvolvimento da área.

A Zona Turística 1 será preservada, sem que haja qualquer intervenção em seus 

prédios históricos, apenas a sua preservação e incentivo para a divulgação deste 

conjunto arquitetônico.

Como já dito, a Zona Especial do Corredor Cultural terá a sua área aumentada, 

onde novos edifícios incorporados não serão destinados apenas a fins culturais, 

como centros culturais e casas de espetáculo. Haverá o incentivo a preservação dos 

imóveis e o seu uso comercial como escritórios.

Junto a este corredor cultural, será criado o Bairro Chinês. Uma iniciativa a muito 

tempo esperada e concretizada em uma área degrada próxima a Central do Brasil.  

Ele será uma extensão do Saara, região de comércio popular da zona central, mas 

esta nova área possui predominância de comerciantes chineses que ocuparão os 

sobrados,  comprados de seus  atuais moradores com incentivo governamental,  e 

instalarão seu comércio constituído em sua maioria de produtos típicos, objetos de 

baixo custo e utensílio eletrônicos vindos da Ásia.  Será uma iniciativa proveitosa 

para  os comerciantes,  muitos instalados hoje  no  Saara  e  para a prefeitura,  que 

desenvolverá mais uma área degradada da zona central, assim aumentando a sua 

receita proveniente dos impostos, turismo e transações comerciais. 

A Zona Especial 8 será preservada, tendo o seu tamanho mais que dobrado 

com  a  sua  expansão  para  parte  da  antiga  Zona  Portuária,  sobre  casarões  e 

armazéns abandonados. Isto fará aumentar o número de terrenos com possibilidade 

de se transformar em arranha-céus, já se esperando um crescimento econômico da 

área devido as melhorias de transporte e mobilidade. A volta de grandes empresas 

que foram para outras áreas da cidade, devido a degradação da mobilidade sofrida a 

cada ano e a chegada e  crescimento  de  outras  empresas,  devido ao constante 

crescimento econômico ocorrido no país. 

Este novo zoneamento busca adequar a zona central  as mudanças impostas 

pelo pedágio urbano e necessárias para o desenvolvimento da cidade. Por isso é 

preciso  rapidez  na  aprovação  em plenário  deste  zoneamento  e  o  empenho  da 

prefeitura em permitir o cumprimento das mudanças de uso e ocupação do solo, 

para  que  a  iniciativa  privada,  o  quanto  antes,  possa  iniciar  o  processo  de 
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desenvolvimento da área, impulsionada pelo crescimento acelerado da construção 

civil.

171



6.      CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1    CONCLUSÕES

Os pedágios urbanos em operação, tanto em cidades grandes ou pequenas,  

com  peculiaridades  distintas,  configurações  e  resultados  ajudaram  a  moldar  a 

metodologia apresentada. A importância do estudo dos esquemas pedagiados está 

na veracidade das informações, retratos fiéis da situação das cidades antes e depois 

da implementação desta restrição veicular. 

Diagnosticou-se, em algumas cidades, uma melhor eficiência do pedágio urbano 

que em outras que também o implementaram. Isto se deu pela existência de fatores 

que contribuíram para a sua eficiência,  que se encontravam ausentes em outros 

esquemas menos eficientes. Este fato foi  percebido, e estes fatores prontamente 

analisados para que, da melhor maneira possível, fossem usados na metodologia 

proposta. Além disso, as características das cidades também foram analisadas, já 

que cada  uma possui  peculiaridades,  que de  certa forma obrigam a  planejar  os 

transportes de forma própria.

As tecnologias apresentadas servem para apresentar as alternativas possíveis a 

serem  aplicadas  em  um  pedágio  urbano.  Mas  a  eficiência  de  algumas  destas 

tecnologias faz com que sua utilização seja praticamente obrigatória.  As cabines 

convencionais de  pedágio não  podem ser  usadas  em um esquema  de  pedágio 

urbano, seja em uma cidade grande ou pequena. A sua incapacidade de permitir o 

tráfego contínuo de veículos é um fator inadmissível em uma via urbana, seja em 

uma grande cidade como Belo Horizonte ou uma pequena cidade como Ouro Preto,  

o que deixa a obrigação de se utilizar a tecnologia ITS.

Os avanços da tecnologia ITS para o pedágio urbano são tantos, que é possível 

a utilização de duas concepções distintas de pedagiamento em um mesmo esquema 

pedagiado.  Na  aplicação  na  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  o  pedagiamento 

convencional, ou seja, com postos de pedágio eletrônicos instalados nas entradas 

das  principais  vias  da  área  pedagiada,  onde  a  cobrança  é  feita  apenas  com a 

entrada do veículo nesta área, é utilizado nos veículos de uso individual, enquanto o 
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pedagiamento com a tecnologia GNSS, com a identificação de veículos por satélite, 

onde a cobrança é feita pelo quilômetro percorrido dentro da área pedagiada, é feita  

em táxis  e  caminhões,  veículos que necessitam entrar  e  sair  desta área  muitas 

vezes.

Junto a esta tecnologia, deve-se implementar uma arquitetura ITS que auxilie na 

operação de todos os equipamentos do pedágio urbano. Mas para uma operação 

integrada  entre  estes  equipamentos  do  pedágio  urbano  e  todos  os  outros 

equipamentos eletrônicos usados ou a serem usados no sistema de transportes, é 

proposto  uma  nova  arquitetura  ITS.  Esta  arquitetura  ITS  destina-se,  através  do 

armazenamento de informações e a sua disseminação a todos os componentes do 

sistema  de  transportes,  otimizar  todos  os  serviços  de  transporte,  melhorando  a 

comunicação, a operação e o planejamento da demanda. 

Todo este aparato tecnológico tem que ser  implementado  antes do início da 

operação do pedágio urbano, junto a algumas ações necessárias para adaptar a 

cidade a esta grande intervenção em seu sistema de transportes. O atual sistema de 

transportes da cidade deve sofrer uma intervenção séria a fim de concertar antigas 

deficiências e otimizar  a sua operação, visando um aumento considerável, já  no 

primeiro  mês  de  operação  do  pedágio  urbano,  no  número  de  passageiros 

transportados  pelos  transportes  coletivos.  Os  estacionamentos  criados 

exclusivamente  para  o  pedágio  urbano  deverão  ser  construídos,  beneficiando 

sobretudo  os  motoristas  que  praticarem  a  carona  solidária.  O  CAD  é  uma 

intervenção  necessária,  onde  as  empresas  e  o  poder  público  se  unem  para 

aperfeiçoar a distribuição de produtos na região central  da cidade, dentro de sua 

área  pedagiada, ao mesmo tempo reduzindo o impacto nas vias substituindo os 

grandes caminhões por veículos menores. 

A  metodologia  para  a  aplicação  de  pedágio  urbano  proposta  prova  a  sua 

eficiência após a sua utilização na Cidade do Rio de Janeiro. Esta aplicação mostra 

como é possível diminuir o volume de veículos de uso individual trafegando nas vias, 

melhorar  as  condições ambientais com esta diminuição e o incentivo ao  uso de 

transportes não poluentes como a bicicleta e além de ser um sistema sustentável, 

sem a necessidade de investimentos com dinheiro público durante a sua operação, 

gera receita para investimento em transportes. 
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Na aplicação do pedágio urbano verifica a possibilidade de se obter o equilíbrio 

econômico,  o equilíbrio ambiental  e o equilíbrio social, ou seja,  provando ser um 

instrumento para a sustentabilidade. A sua função não é angariar  fundos para a 

administração  local,  por  isso  todos  os  recursos  adquiridos  com  o  esquema 

pedagiado  devem  ser  revertidos  imediatamente  para  a  sociedade.  Esta  atitude 

responsável  e  transparente  fará  diminuir  a  desconfiança  e  insatisfação  da 

sociedade, ao ser aplicado o tributo sobre a restrição veicular. Uma insatisfação que 

certamente  acontecerá  no  início  da  implementação,  mas  que  com o  passar  do 

tempo irá diminuir, quando o usuário dos veículos de uso individual ou dos veículos 

coletivos verem na prática as melhorias trazidas a eles pelo pedágio urbano. 

O objetivo  do pedágio urbano é trazer  a sustentabilidade do sistema, assim,  

após o uso correto durante todos os seus anos pré-estipulados de funcionamento e 

seguindo todas as diretrizes apontadas na metodologia, ele deverá ser desativado. 

Trata-se de uma alternativa paliativa ao completo caos trazido pelo uso excessivo do 

automóvel  ao  meio  urbano  e  a  falta  de  investimentos  em  transportes,  após  a 

mitigação de todos estes males e a melhoria expressiva do sistema de transporte da 

cidade, o seu uso não é mais necessário.

Ao chegar a esta conclusão, fica fácil compreender que a melhor solução para o 

caos  trazido  às  cidade  pelos  automóveis,  a  degradação  ambiental  e  a  falta  de 

investimentos em transportes é o pedágio urbano. Cidades brasileiras como Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Recife, Vitória e principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, 

utilizado na aplicação, são candidatos ideais a receber esta restrição veicular, pois 

com total  certeza,  se  nada  for  feito,  em poucos  anos  estas  cidades  irão  parar 

literalmente.

6. 2    RECOMENDAÇÕES

Baseando-se  neste  trabalho  inicial  e  visando  futuras  complementações  e 

aplicações, recomenda-se:

174



▪ Desenvolver  uma  pesquisa  extensa  e  minuciosa  sobre  a  cidade  a  ser 

contemplada  pelo  pedágio  urbano,  para  assim situar  a  sua  configuração  atual, 

diagnosticar as suas necessidades e simular a sua configuração futura após a sua 

implementação;

▪ Desenvolver um amplo estudo sobre as tecnologias de ITS existentes e as 

em  desenvolvimento,  para  evitar  que  o  esquema  pedagiado  proposto  esteja 

desatualizado;

▪ Desenvolver  uma  detalhada  pesquisa  de  campo  sobre  a  área  a  ser 

pedagiada,  conhecendo  as  suas  ruas,  avenidas,  tráfego,  configuração  urbana, 

estilos arquitetônicos, zoneamento e futuros projetos propostos para a área;

▪ Desenvolver uma pesquisa sobre todos os planos de transporte feitos para a 

cidade;

▪ Desenvolver  uma  estrutura  onde  as  diretrizes  da  metodologia  sejam 

respeitadas;

▪ Desenvolver um estudo que possa medir os benefícios econômicos e sociais 

que serão ganhos pela cidade após a implementação do pedágio urbano;

▪ Desenvolver um estudo de divisão modal para se chegar ao valora da tarifa 

a ser aplicada;

▪ Debater soluções, propostas e idéias sobre a aplicação da metodologia de 

pedágio urbano com especialistas de diversas áreas, criando assim, mesmo que 

informalmente, um grupo de trabalho interdisciplinar;
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8.      APÊNDICE  
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8.1     APÊNDICE 1: DEMAIS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO
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AP 2

AP NÚMERO NOME DO BAIRRO AP NÚMERO NOME DO BAIRRO
2 15 FLAMENGO 2 29 GAVEA
2 16 GLORIA 2 30 VIDIGAL
2 17 LARANJEIRAS 2 31 SAO CONRADO
2 18 CATETE 2 10 SAO CRISTOVAO
2 19 COSME VELHO 2 11 MANGUEIRA
2 20 BOTAFOGO 2 12 BENFICA
2 21 HUMAITA 2 32 PRACA DA BANDEIRA
2 22 URCA 2 33 TIJUCA
2 23 LEME 2 34 ALTO DA BOA VISTA
2 24 COPACABANA 2 35 MARACANA
2 25 IPANEMA 2 36 VILA ISABEL
2 26 LEBLON 2 37 ANDARAI
2 27 LAGOA 2 38 GRAJAU
2 28 JARDIM BOTANICO 2 14 SANTA TERESA

2 154 ROCINHA

AP 3

AP NÚMERO NOME DO BAIRRO AP NÚMERO NOME DO BAIRRO
3 39 MANGUINHOS 3 78 CAMPINHO
3 40 BONSUCESSO 3 79 QUINTINO BOCAIUVA
3 41 RAMOS 3 80 CAVALCANTI
3 42 OLARIA 3 81 ENGENHEIRO LEAL
3 43 PENHA 3 82 CASCADURA
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3 44 PENHA CIRCULAR 3 83 MADUREIRA
3 45 BRAS DE PINA 3 84 VAZ LOBO
3 46 CORDOVIL 3 85 TURIACU
3 47 PARADA DE LUCAS 3 86 ROCHA MIRANDA
3 48 VIGARIO GERAL 3 87 HONORIO GURGEL
3 49 JARDIM AMERICA 3 88 OSWALDO CRUZ
3 50 HIGIENOPOLIS 3 89 BENTO RIBEIRO
3 51 JACARE 3 90 MARECHAL HERMES
3 52 MARIA DA GRACA 3 91 RIBEIRA
3 53 DEL CASTILHO 3 92 ZUMBI
3 54 INHAUMA 3 93 CACUIA
3 55 ENGENHO DA 

RAINHA

3 94 PITANGUEIRAS

3 56 TOMAS COELHO 3 95 PRAIA DA BANDEIRA
3 57 SAO FRANCISCO 

XAVIER

3 96 COCOTA

3 58 ROCHA 3 97 BANCARIOS
3 59 RIACHUELO 3 98 FREGUESIA (ILHA GOV)
3 60 SAMPAIO 3 99 JARDIM GUANABARA
3 61 ENGENHO NOVO 3 100 JARDIM CARIOCA
3 62 LINS DE 

VASCONCELOS

3 101 TAUA

3 63 MEIER 3 103 PORTUGUESA
3 64 TODOS OS SANTOS 3 104 GALEAO
3 65 CACHAMBI 3 105 CIDADE 

UNIVERSITARIA
3 66 ENGENHO DE 

DENTRO

3 106 GUADALUPE

3 67 AGUA SANTA 3 107 ANCHIETA
3 68 ENCANTADO 3 108 PARQUE ANCHIETA
3 69 PIEDADE 3 109 RICARDO DE 

ALBUQUERQUE
3 70 ABOLICAO 3 110 COELHO NETO
3 71 PILARES 3 111 ACARI
3 72 VILA KOSMOS 3 112 BARROS FILHO
3 73 VICENTE DE 

CARVALHO

3 113 COSTA BARROS

3 74 VILA DA PENHA 3 114 PAVUNA
3 75 VISTA ALEGRE 3 155 JACAREZINHO
3 76 IRAJA 3 156 COMPLEXO DO 

ALEMÃO
3 77 COLEGIO 3 157 COMPLEXO DA MARÉ
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AP 4

AP NÚMERO NOME DO BAIRRO AP NÚMERO NOME DO BAIRRO
4 115 JACAREPAGUÁ 4 124 PRACA SECA
4 116 ANIL 4 125 VILA VALQUEIRE
4 117 GARDENIA AZUL 4 126 JOA
4 118 CIDADE DE DEUS 4 127 ITANHANGA
4 119 CURICICA 4 128 BARRA DA TIJUCA
4 120 FREGUESIA 4 129 CAMORIM
4 121 PECHINCHA 4 130 VARGEM PEQUENA
4 122 TAQUARA 4 131 VARGEM GRANDE
4 123 TANQUE 4 132 RECREIO DOS 

BANDEIRANTES
4 133 GRUMARI
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AP 5

AP NÚMERO NOME DO BAIRRO AP NÚMERO NOME DO BAIRRO
5 134 DEODORO 5 144 CAMPO GRANDE
5 135 VILA MILITAR 5 145 SENADOR 

VASCONCELOS
5 136 CAMPO DOS 

AFONSOS

5 146 INHOAIBA

5 137 JARDIM SULACAP 5 147 COSMOS
5 138 MAGALHAES BASTOS 5 148 PACIENCIA
5 139 REALENGO 5 149 SANTA CRUZ
5 140 PADRE MIGUEL 5 150 SEPETIBA
5 141 BANGU 5 151 GUARATIBA
5 142 SENADOR CAMARA 5 152 BARRA DE 

GUARATIBA
5 143 SANTISSIMO 5 153 PEDRA DE 

GUARATIBA
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8.2     APÊNDICE 2: FLUXO DE CAIXA DO PEDÁGIO URBANO CONSIDERANDO 

3 CENÁRIOS DISTINTOS DE REDUÇÃO DO TRÁFEGO – CENÁRIO OTIMISTA 

(20%), CENÁRIO PROVÁVEL (15%) E CENÁRIO PESSIMISTA (10%).
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8.3     APÊNDICE 3: CAD
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O CAD, Centro Avançado de Distribuição, deve utilizar o modelo city logistics 

para  que  haja benefícios tanto  para as  empresas,  com as reduções dos custos, 

quanto para a cidade, com a melhoria da mobilidade urbana. De maneira resumida, 

city logistics se refere a técnicas e projetos que, por meio do envolvimento de ações 

públicas e privadas, objetivam a redução no número total de viagens por caminhões 

em áreas urbanas, e/ou a minimização de seus impactos negativos (RENSSELAER,  

2002).     

O CAD funcionará como um posto de isenção fiscal onde as mercadorias serão 

entregues pelos caminhões de grande porte, serão transferidas para os caminhões 

menores e estes sairão da área do CAD já na região pedagiada, ou seja, sem pagar  

a tarifa do pedágio urbano como representado na figura abaixo. O CAD será uma 

maneira  eficiente  de  distribuir  a  carga  dentro  da  área  pedagiada sem que seja 

necessário pagar a tarifa exigida para caminhões.

□ – Via arterial.

□ – Área pedagiada.

□ – CAD.

□ – Entrada de caminhões de grande porte.

□ – Saída de caminhões de médio e pequeno porte.

O Centro Avançado de Distribuição (CAD) é o instrumento que irá compatibilizar 

o grande volume de entregas destinada aos centros das cidades com a capacidade 

real de absorção de tráfego. 

Como demonstrado na figura abaixo, é uma instalação constituída basicamente 

de  pátio  de  manobras  para  caminhões  de  grande  porte,  depósito,  área  de 
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distribuição de carga, administração e pátio de manobras para caminhões de médio 

e pequeno porte. 

1 – Portaria do pátio de caminhões de grande porte;

2 – Pátio de manobra de caminhões de grande porte;

3 – Estacionamento;

4 – Equipamentos de detecção de RFID;

5 – Área de distribuição de carga;

6 – Depósito;

7 – Administração;

8 – Pátio de manobra de caminhões de médio ou pequeno porte;

9 – Portaria do pátio de caminhões de médio ou pequeno porte;

Os caminhões de grande porte entram na área do CAD, logo que o caminhão 

tem a sua entrada permitida pela portaria, ele manobra e estaciona em uma das 

baias de descarga. 

A carga é descarregada com o auxílio de empilhadeiras,  e logo é detectada 

pelos leitores das etiquetas de RFID fixadas nas embalagens da carga. O operador 

da empilhadeira saberá através de um monitor, assim que a etiqueta for detectada, o 

destino da carga, o seu conteúdo, as suas característica e todas as informações 

necessárias para que ele a deposite em um dos veículos já estacionados no pátio de 

caminhões de médio e pequeno porte ou no depósito.

Um pequeno volume da carga será destinada ao depósito, pois o objetivo do 

CAD não é depositar grandes volumes, mas fazer um imediato transbordo da carga.  
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Sabe-se que é inevitável que certos lotes tenham que aguardar mais tempo que os 

outros, mas este depósito tem que ser desestimulado através de taxas pesadas. 

A administração do CAD funcionará apenas como um suporte a infra-estrutura e 

como fiscalizador do sistema computacional ativado pelas etiquetas de RFID. A idéia 

é  que  haja  a  menor  interferência  humana  sobre  todo  o  processo,  sendo  a 

informação trocada entre as etiquetas, o sistema computacional e os operadores das 

empilhadeiras o impulsionador de todo o processo.

A distribuição das mercadorias entre os caminhões de grande porte, o depósito 

e  os  veículos  de  médio e pequeno porte  acontecerá  na área  de  distribuição de 

carga.  Esta  que  será  a  maior  área interna  do  CAD funcionará  como  apoio  aos 

processos de transbordo de mercadoria. 

Quase que simultânea será a transposição da carga dentro do CAD para os 

veículos já estacionados no pátio de manobra de caminhões de médio e pequeno 

porte. Com o auxílio das mesmas empilhadeiras que descarregaram os caminhões 

de grande porte, estes caminhões menores serão carregados e rapidamente estarão 

prontos para começar as suas  viagens,  pois com o auxílio do RFID não haverá 

qualquer burocracia ou extravio de mercadoria que possa atrasar esta viagem.

Os  caminhões  finalmente  carregados  com  as  suas  devidas  cargas,  são 

autorizados pela portaria e partem para a distribuição das mercadorias dentro da 

zona central da cidade. 

O CAD deve estar localizado no limite da região pedagiada, em um grande 

terreno alimentado, ao mesmo tempo,  por uma via arterial que comporte o volume 

de tráfego de grandes caminhões e vias que levem até o centro.

É importante que haja uma parceria entre a iniciativa privada e o Estado, 

pois  a  mobilidade  urbana  é  um  benefício  que  deve  ser  alcançado  por  ambos. 

Benefícios fiscais e a concessão do terreno por parte do Estado são ações que 

incentivarão  a  criação  do  CAD,  consequentemente  significará  uma  melhoria 

considerável na mobilidade urbana.
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