
Resumo 

A caracterização das correntes de tráfego envolve sempre uma recolha de dados, a qual, não 

obstante o constante avanço tecnológico dos equipamentos, continua a exigir uma mobilização 

significativa de recursos. É de todo o interesse o desenvolvimento de metodologias que permitam 

optimizar esses recursos.  

Na primeira parte da tese, descrevem-se processos manuais e automáticos de recolha de dados de 

tráfego sendo apresentados tipos e principais características dos sensores de tráfego mais utilizados 

no meio rodoviário.  

Na segunda parte, é desenvolvido um estudo sistemático de rotundas, com o objectivo de minimizar o 

número de operadores necessários para efectuar a recolha de dados. A solução óptima é definida a 

partir da atribuição de um "custo" associado à maior ou menor dificuldade na medição dos volumes 

de tráfego, tendo sido realizada uma aplicação prática em três locais da cidade do Porto.  

A metodologia proposta neste trabalho pode ser aplicada quando definidas outras funções de custo, 

tendo-se observado que tais funções deveriam traduzir melhor a especificidade dos locais em estudo.  

Abstract 

Characterising traffic flow often requires the collection of traffic data, which despite of constant 

advances in technology, still involves significant resources. It is of crucial interest designing 

methodologies that allow to optimise those resources.  

In the first part of this thesis, manual and automatic procedures for obtaining traffic data are described, 

being presented the types and main characteristics of the traffic sensors that are more often used.  

In the second part, a methodology for a systematic analysis of roundabouts is proposed, having both 

the accuracy of the counts and the minimization of the number of  observers as major goals. Cost 

criteria are proposed to choose between the possible solutions, and their application to three 

intersections in Porto is discussed.  

The proposed methodology can still be applied if different cost functions are settled and, in practice, 

one has to look for the best cost functions that fit the most adequately specific features of the 

roundabout in study.  


