Perfil da jurisdição

Sistema de cobrança de congestionamento acionado
pela IoE permite que Estocolmo reduza o tráfego e as
emissões de CO2

Informações básicas
RESUMO EXECUTIVO
Objetivo
•

Diminuir o congestionamento de trânsito e
melhorar o meio ambiente em Estocolmo

Estratégia
•

Facilitar a cooperação entre entidades
públicas e comerciais (de tecnologia) para
assegurar a implantação perfeita do sistema

Solução
•

Impor uma taxa para o congestionamento
de trânsito e o meio ambiente sobre os
veículos que se deslocam para dentro e
fora do centro de Estocolmo

•

Usar câmeras montadas nas ruas da
cidade para controlar deslocamentos
individuais e agregadas, o que permite
o planejamento rodoviário e do trânsito
público, bem como o gerenciamento do
tráfego em tempo real

•

Aprimorar a eficiência do transporte
público com o uso de sensores para
controlar as localizações dos ônibus em
toda a cidade

Impacto
•

Redução de 20% do tráfego na área com
cobrança por congestionamento

•

Redução de 2% a 3% nas emissões de
dióxido de carbono

•

Redução de 10% a 15% nas partículas de
nível pM10

•

Aumento de 2% a 3% no uso do
transporte público

Em janeiro de 2014, a Cisco divulgou os resultados de uma análise profunda dos
benefícios econômicos da Internet de Todas as Coisas (IoE) para o setor público.
O modelo da Cisco revelou que a adoção dos recursos de IoE em 40 casos de
uso fundamentais do setor público nos próximos 10 anos, como água inteligente,
edifícios inteligentes, energia inteligente, estacionamento inteligente e muito mais,
resultaria em cerca de US$ 4,6 trilhões de “valor em jogo” (http://bit.ly/1aSGIzn).
Na próxima fase de sua análise, a Cisco contratou o Cicero Group, uma firma líder
do setor de consultoria e pesquisas estratégicas voltadas para dados, para realizar
um estudo global dos recursos de IoE nesses 40 casos de uso. A intenção era
descobrir como as melhores empresas do setor público “conectam o que antes
funcionava de maneira independente”, conforme a definição da Cisco. Para isso, o
Cicero Group realizou entrevistas com várias jurisdições líderes do setor público:
governos federal, estadual e municipal; empresas da área de saúde; instituições
de ensino; e organizações não governamentais (ONGs); para analisar como esses
líderes globais tiram proveito da IoE atualmente.
A pesquisa examinou projetos reais, que são gerados em escala (ou através
de pilotos com potencial óbvio de escala) e que representam a vanguarda da
preparação e da maturidade da IoE no setor público. O objetivo da pesquisa era
entender o que havia mudado nas jurisdições em termos de pessoas, processos,
dados e coisas e como outras empresas do setor público podem aprender
(e replicar) com o caminho trilhado por esses líderes globais de IoE. Em muitos
casos, essas jurisdições são clientes da Cisco; em outros, não. O foco desses
perfis de jurisdição, portanto, não é elogiar o papel da Cisco no sucesso dessas
empresas, mas documentar a excelência da IoE e o modo como as entidades do
setor público colocam a IoE em prática atualmente, além de informar um roadmap
de mudanças que permitirá que o setor público enfrente desafios complexos em
várias frentes usando as melhores práticas do mundo.
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Sobre o sistema de cobrança de congestionamento
de trânsito de Estocolmo
A cobrança de congestionamento de Estocolmo é uma taxa para o
congestionamento de trânsito e o meio ambiente imposta aos veículos que
se deslocam pelo centro de Estocolmo. Seu objetivo primário é reduzir o
congestionamento de trânsito e melhorar a situação ambiental em Estocolmo. Há
18 portões de cobrança de congestionamento na cidade. Esses portões não têm
barreiras e não exigem paradas; eles registram e cobram dos carros com o uso de
fotos tiradas pelas câmeras de cobrança de congestionamento de trânsito.
Estocolmo também tem câmeras montadas nas ruas da cidade para fornecer
informações de trânsito sobre o tempo de percurso. Isso permite que a prefeitura
controle jornadas individuais e agregadas, permitindo o planejamento rodoviário e
do transporte público, bem como o gerenciamento de tráfego em tempo real.

Estocolmo também tem
câmeras montadas nas ruas
da cidade para fornecer
informações de trânsito
sobre o tempo de percurso.
Essa estrutura permite
que a prefeitura controle
deslocamentos individuais
e agregados, permitindo o
planejamento rodoviário e
do transporte público, bem
como o gerenciamento do
tráfego em tempo real

Daniel Firth é Diretor de estratégia da Administração de Tráfego da Cidade de
Estocolmo. O Sr. Firth dedicou sua formação ao planejamento urbano, e o foco de
sua carreira reside no planejamento do transporte municipal e urbano. Ele trabalhou
na implementação do sistema de cobrança de congestionamento de trânsito em
Londres e sua subsequente expansão de 2002 a 2007.
Em 2006, o Sr. Firth tinha uma ligação informal com Estocolmo durante o
planejamento da taxa de congestionamento de trânsito da cidade. Logo depois,
ele aceitou um cargo na Administração de Tráfego da Cidade de Estocolmo para
implementar a taxa de congestionamento depois de um referendo. O Sr. Firth
trabalha em uma ampla gama de questões estratégicas e de planejamento para a
nova estratégia de mobilidade urbana da cidade.

Objetivos
De acordo com o Sr. Firth, a ideia de uma taxa de congestionamento surgiu
há alguns anos, antes da realização do teste em 2006. O impulso veio de uma
combinação entre o governo municipal e o parlamento sueco, principalmente do
Partido Verde. Os principais motivadores da discussão foram o congestionamento
de trânsito e as preocupações ambientais.
“Estocolmo é uma cidade construída sobre uma série de ilhas”, explicou o Sr. Firth.
“Isso significa que praticamente todos os deslocamentos passarão por uma ponte
em algum momento. Há um número limitado de pontes, portanto, há um problema
de congestionamento bem grave perto dessas pontes. A cidade é dividida em duas
pelo sistema de hidrovias entre o Mar Báltico e o Lago Mälaren a leste, e há um
número limitado de opções para atravessar do norte para o sul da cidade. Assim,
os problemas de congestionamento nesses gargalos, bem como a preocupação
ambiental relacionada à emissão de partículas, motivaram essa decisão”.
Um teste foi realizado no início de 2006, e depois da aprovação da população em
um referendo em Setembro de 2006, a cidade de Estocolmo adotou a cobrança de
congestionamento permanentemente. Essa cobrança entrou em vigor em 2007.
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Estratégia
A cobrança de congestionamento de trânsito de Estocolmo foi introduzida pela
primeira vez como um teste entre 3 de janeiro de 2006 e 31 de julho de 2006.
Depois de um referendo realizado em setembro do mesmo ano, a implementação
permanente da cobrança de congestionamento foi efetivada. O referendo ocorreu
na cidade de Estocolmo e nos municípios vizinhos. Os municípios subjacentes não
apoiaram esse tributo, mas os eleitores de Estocolmo sim, e o governo de coalizão
decidiu pela sua imposição.
“Fizemos muitas pesquisas de opinião antes e depois do teste. Antes do teste, as
opiniões e a oposição pública estavam em altos níveis: cerca de 70% dos eleitores
eram contrários e 30% a favor”, explicou o Sr. Firth. “Algumas semanas depois do
início do teste, a relação mudou completamente, com talvez 60% a 70% a favor e
30% contra. O teste foi suspenso no verão de 2006 e um referendo foi realizado em
setembro do mesmo ano, junto com as eleições nacionais, para saber se os eleitores
gostariam de manter a cobrança de congestionamento. Nesse referendo, que
ocorreu na cidade de Estocolmo e nos municípios vizinhos, a maioria foi de 52%”.

“A cobertura da mídia nos
dias que antecederam a
implantação do imposto
sobre o congestionamento
enfatizou o caos esperado.
No entanto, uma
implantação bem-sucedida
levou à cobertura positiva
quase imediata com foco
na eficiência do sistema e
no impacto positivo”.
Daniel Firth,
Diretor de estratégia,
Administração de Tráfego da Cidade de
Estocolmo

A cobertura da mídia nos dias que antecederam a implantação do imposto de
congestionamento enfatizou o caos esperado. No entanto, uma implantação
bem-sucedida levou à cobertura positiva quase imediata com foco na eficiência
do sistema e no impacto positivo. O apoio público veio logo em seguida. “O
que aconteceu desde o referendo em 2006 e até 2007 é que a adoção da taxa
deixou de ser um problema”, afirmou o Sr. Firth. “Agora, quando fazemos a mesma
pergunta às pessoas sobre a cobrança de congestionamento, a maioria é a favor e
muitos não têm opinião formada. Isso deixou de ser uma questão que dividia muito
as opiniões das pessoas e passou a ser razoavelmente aceito”.
A cidade de Estocolmo fornece dados ao público para que possam ser usados
para fins comerciais. “No atual cenário, a maioria das pessoas usa nossos dados de
estacionamento para tentar fornecer serviços que as ajudem a encontrar vagas para
estacionar”, disse o Sr. Firth. Os dados de trânsito que divulgam o tempo de viagem
atualmente são disponibilizados para serviços comerciais, como o Google, em uma
página da Web chamada Traffic Now (www.trafiken.nu). “Vamos disponibilizar todos
os nossos dados para o público. No momento, muitos dados estão disponíveis para
muitos pesquisadores. Queremos que eles sejam usados por todos que quiserem
ajudar com o planejamento da viagem, aplicativos de software, telefones celulares,
esse tipo de coisa. O conselho municipal tem uma política de disponibilizar todos os
dados não privados ou comercialmente confidenciais a todos que desejam utilizálos para desenvolver o que quiserem”.
Embora o financiamento inicial do sistema de cobrança de congestionamento
tenha sido fornecido pelo governo nacional da Suécia, o Sr. Firth declarou que o
sistema se pagou em cerca de quatro anos e desde então se tornou um acréscimo
útil ao orçamento de transporte. Os fundos adicionais recebidos foram usados de
várias maneiras para aprimorar o transporte público e a infraestrutura de transporte
local. No momento, a cidade de Estocolmo planeja um aumento da cobrança
de congestionamento em aproximadamente 75% em 2016. O encargo máximo
aumentará de aproximadamente US$ 3,00 para US$ 5,50.
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Como os tribunais suecos determinaram que o encargo não era local, mas na
verdade um tributo, o projeto é operado pela Administração Nacional de Rodovias.
“O conselho municipal só pode tributar os cidadãos; não podemos tributar os
cidadãos de outros municípios”, disse o Sr. Firth. “Assim, para tributar carros que
não são de Estocolmo, precisamos de um tributo aprovado pelo parlamento nacional
e, portanto, o imposto é coletado pela autoridade nacional”.
O parlamento trabalha em conjunto com o governo de Estocolmo em relação às
mudanças no sistema de cobrança de congestionamento. “Como isso afeta nossas
ruas, o conselho municipal tem uma influência muito grande sobre o parlamento
nacional”, explicou o Sr. Firth. “O parlamento nacional não pode fazer mudanças
sem a concordância do conselho municipal”. A prefeitura criou uma iniciativa de
aumentar o encargo e a nova lei foi aprovada pelo parlamento no fim de março de
2014. O aumento do encargo entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Solução
A cidade de Estocolmo implementou um esquema de cobrança de
congestionamento no interior da cidade em 2007, após a realização de um teste
bem-sucedido em 2006. Esse esquema utiliza câmeras de vídeo que tiram fotos
das placas dos automóveis que passam e depois cobra uma taxa dos usuários
registrados desses automóveis por dirigir no centro da cidade de Estocolmo.

Esse esquema utiliza
câmeras de vídeo que
tiram fotos das placas dos
automóveis que passam
e depois cobra uma taxa
dos usuários registrados
desses automóveis por
dirigir no centro da cidade
de Estocolmo.

O sistema foi implantado em 18 “portões” de cobrança que fazem um anel na cidade.
Os carros que passam pelos portões não precisam parar, nem reduzir a velocidade e as
câmeras são acionadas pelos movimentos dos veículos. Um veículo que passa por um
portão de cobrança “aciona” um feixe de laser que dispara uma câmera para fotografar
a placa frontal do veículo. Em seguida, o veículo aciona um segundo feixe de laser, o que
ativa uma segunda câmera que fotografa a placa traseira. As informações da placa são
lidas automaticamente com o software Automated Number Plate Recognition (ANPR,
Reconhecimento Automático de Placa).
Com base na leitura da placa e nas informações de registro do veículo, o
proprietário é cobrado. O custo dos encargos varia de acordo com a hora do
dia (horários de trânsito mais intenso = encargos mais altos). Se o proprietário
do veículo tiver registrado uma conta online, ele terá o pagamento debitado
automaticamente de sua conta bancária ou receberá uma fatura. As contas podem
ser pagas pela Internet, em um banco ou em lojas especificadas.
“A grande maioria das pessoas paga por débito”, explicou o Sr. Firth. “Assim, da
mesma forma que pagam a conta de gás ou o aluguel, elas podem receber uma
fatura, mas isso é feito em grande parte pelo banco. Todos fazem transações
bancárias pela internet; para a maioria dos pagamentos, você pode configurar essa
cobrança automática. Somente de vez em quando os usuários recebem uma fatura
pelo correio e acessam a Internet para pagá-la”.
O uso de câmeras para registrar a passagem de veículos pelos portões de
cobrança foi, de acordo com o Sr. Firth, essencial de uma perspectiva legal, pois
os tributos desse tipo precisam de comprovação fotográfica para apresentação
no tribunal. “Inicialmente usamos as tags DSRC (RFID)” diz o Sr. Firth. A prefeitura
logo mudou para um sistema de captura por câmera, não só porque as tags
não funcionaram, mas também, de acordo com o Sr. Firth, “porque as câmeras
existentes são muito mais precisas do que se imaginava”.
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A lei sueca exige a criação de um processo de recurso para poder cobrar o
tributo. O sinal de DSRC para registro não era suficiente, mas uma foto atende aos
requisitos de prova em nome do governo. De acordo com o Sr. Firth, há um sistema
de recurso que permite que os motoristas verifiquem online as passagens pelas
quais são cobrados, para que possam verificar sua precisão. Se uma discrepância
for detectada, o motorista poderá entrar com um recurso.
O Sr. Firth indicou que como as câmeras para cobrança de congestionamento de
trânsito transmitem dados de tributo confidenciais, o sistema tem um alto nível de
segurança. Os dados são transmitidos por meio da rede de fibra estabelecida da
cidade. “Ela protege os dados e precisa ter um alto nível de segurança e precisão, é
um sistema fechado”, ele afirmou.

Além disso, os sensores
nos ônibus públicos
controlam suas localizações
em toda a cidade.... O
sistema também envia
sinais aos semáforos para
que os ônibus atrasados
tenham maior probabilidade
de encontrar um sinal
verde.

O Sr. Firth indicou que a administração de tráfego de Estocolmo mantém um sistema
separado de câmeras de monitoramento de deslocamento que utilizam detalhes de
placa semelhantes para calcular quanto tempo os veículos demoram para percorrer rotas
já estabelecidas na cidade. Como não há necessidade de um alto nível de segurança
para os dados das câmeras de tráfego de tempo de deslocamento, esses dados são
transmitidos por meio da rede Wi-Fi da cidade. Os dados são alimentados em um
terminal no centro de controle de tráfego da prefeitura, onde podem ser agregados e
usados para permitir a tomada de decisões para o controle de tráfego mais eficiente.
Além disso, os sensores nas viações públicas controlam a localização delas em toda
a cidade. Os dados de localização de ônibus são alimentados em um computador
central pela tecnologia de GPS. Em seguida, o computador de controle central calcula
o intervalo entre os ônibus em uma determinada rota e, de acordo com o Sr. Firth, ele
envia aos motoristas sinais sobre se devem acelerar ou reduzir a velocidade, de acordo
com a distância do ônibus à frente deles. O sistema também envia sinais aos semáforos
para que os ônibus atrasados tenham maior probabilidade de encontrar um sinal verde.
Além disso, para tornar o sistema mais fácil para funcionários remotos, os dados de
localização de ônibus são alimentados em cada parada de ônibus. As paradas têm
letreiros que informam quando o próximo ônibus chegará, e essas informações também
podem ser obtidas via aplicativos de telefone celular.
Figura 1.

Estocolmo: Conexões novas e melhores.

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014
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Impacto
De acordo com o Sr. Firth, Estocolmo recebe dados sem precedentes do
sistema de cobrança de congestionamento e busca maneiras de usar os dados
para oferecer serviços melhores e mais eficientes. Por meio de seu sistema de
monitoramento de tempo de deslocamento, a Administração de Tráfego usa
câmeras para controlar os veículos conforme eles passam pelo sistema para ver
quantas viagens são feitas, quais são as entradas e saídas mais usadas e por
quanto tempo as pessoas dirigem a cada dia.
Os dados também permitem que a cidade programe com mais eficiência os
semáforos, de modo que o tráfego flua, tanto para planejamento a longo prazo quanto
para resposta em tempo real. “Talvez haja um ajuste semanal ou mensal”, disse o
Sr. Firth. “Há também os dados que são inseridos no centro de controle de tráfego,
que pode implementar um plano para semáforos, por exemplo. Portanto, se algo
acontecesse e observássemos uma sobrecarga, ou se tivesse havido um acidente,
isso permitiria que os operadores no sistema de controle de tráfego implementassem
um plano padrão, como o fechamento de túneis ou de pistas, ou a alteração dos
limites de velocidade ou o tempo do sinal de trânsito para lidar com essa perturbação”.

Estocolmo também se
beneficiou por ter menos
trânsito e pelo aumento do
uso de transporte público,
inclusive com uma redução
de 20% no tráfego na
área coberta pela taxa de
congestionamento.

Estocolmo também se beneficiou por ter menos tráfego e pelo aumento do uso
de transporte público, inclusive com uma redução de 20% no tráfego na área
com cobrança de congestionamento. “Os 20% dependem da direção examinada
e da hora do dia”, afirmou o Sr. Firth. “Por isso, usamos uma redução de 20% a
40% nos atrasos de tempo de deslocamento ou medida de congestionamento.
Isso não é apenas local, depende de, talvez, 10 quilômetros da zona de cobrança
de congestionamento onde também observamos uma redução no tráfego.
[Isso significa que não houve] crescimento do tráfego, apesar do crescimento
populacional muito rápido [cerca de 100.000 pessoas desde 2006]”.
Também houve aprimoramentos no ambiente da cidade. “As emissões de dióxido
de carbono sofreram uma queda de 2% a 3% e essa tendência se mantém” disse
o Sr. Firth. “Parece um número pequeno, mas para uma única medida, é bastante
substancial”. Ele acrescentou que também houve uma redução de 10% a 15% nas
partículas de nível PM10 na cidade.
A cidade também observou um aumento de 2% a 3% no uso do transporte público
desde a introdução da cobrança de congestionamento de trânsito.

Lições aprendidas/próximas etapas
De acordo com o Sr. Firth, a cooperação entre as entidades públicas e comerciais (de
tecnologia) foi a chave para uma implementação perfeita do sistema de cobrança de
congestionamento de trânsito. “Uma das lições mais importantes aprendidas é que a
tecnologia que usamos foi bem testada. Sabíamos que ela ia funcionar, e ela funcionou
muito bem desde o primeiro dia e continua assim. Grande parte do motivo para isso foi
a cooperação muito próxima entre as autoridades públicas e os parceiros comerciais
envolvidos. Não consigo enfatizar isso o suficiente: a importância que teve”.
O planejamento extensivo e a modelagem do sistema em si foi outra lição
importante. “Primeiro, realmente fizemos nosso dever de casa em termos de
modelagem do sistema de trânsito e o que pensamos que aconteceria”, explicou
o Sr. Firth. “Grande parte do tempo foi dedicado ao desenvolvimento e ao
refinamento de modelos de trânsito e ao uso deles para entender realmente qual
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seria o impacto. Você não pode introduzir esse tipo de sistema apenas pensando
sobre ele ou por meio da experiência de engenheiros de trânsito, é necessário
utilizar esses modelos para entender quais são os efeitos. O tráfego é como água:
ele abrirá caminho, a menos que você saiba o que está fazendo; e você precisa
realmente saber quais são as consequências”.
Esse planejamento levou à aprovação pública quase imediata do projeto. “Houve
uma redução de 20% no tráfego e é possível percebê-la; não foi necessário ver os
dados em gráficos bonitinhos que fornecemos: você pode ver com os seus próprios
olhos. Eu acho que o motivo pelo qual a opinião pública mudou tão rapidamente é
que o que aconteceu foi exatamente o que prometemos e a capacidade de ver isso
foi uma parte muito significativa. Essa é uma grande mudança, então o comunicado
sobre ela, ou seja, explicar a realização de uma tentativa de fazer o sistema de
trânsito funcionar melhor e trazer melhorias ao ambiente da cidade, foi muito
importante”.

De acordo com o Sr. Firth,
a cidade de Estocolmo
aumentará a cobrança
de congestionamento em
2016. Os modelos indicam
que essa redução reduzirá
ainda mais o tráfego de 7%
a 10%.

De acordo com o Sr. Firth, Estocolmo aumentará a cobrança de congestionamento
em 2016, o que os modelos indicam que reduzirá ainda mais o tráfego de 7% a
10%. “No momento, o encargo máximo na hora do rush é de 20 coroas suecas por
passagem, o que aumentará para 35 coroas suecas”, ele afirmou. O Sr. Firth afirma
que as reduções de tráfego “nos darão mais oportunidades de levar melhorias ao
ambiente urbano e reduzir as emissões de gazes”.
Uma maneira pela qual Estocolmo espera fazer isso é por meio do uso de dados
coletados pelo sistema de cobrança de congestionamento e câmeras de tempo de
deslocamento, associados aos dados climáticos e de acidentes dos últimos sete
ou oito anos, para fazer previsões de curto prazo sobre o trânsito a fim de evitar
possíveis problemas antes que eles ocorram. “Estamos em processo de tentar
usar esses dados e muitos outros dados e métodos para previsões de curto prazo
em relação ao que ocorre no sistema de tráfego. Em vez de esperar até haver um
incidente e só depois implementar nossos sistemas de gerenciamento de trânsito,
podemos antecipar esses problemas antes que eles ocorram e começar a usar
ferramentas de gerenciamento, os sinais de trânsito, os sinais de mensagem etc.,
para assegurar que o problema não ocorra ou para reduzir o impacto do problema”.
Estocolmo espera que os indivíduos ou empresas usem os dados do sistema
de mapeamento de jornada para desenvolver melhores planos de viagem para
os indivíduos. “Abrimos nossos dados para que as pessoas que são muito mais
beneficiadas com esse tipo de coisa do que a autoridade pública possam usá-las”,
declarou o Sr.Firth.
Paralelamente ao encargo de congestionamento de trânsito, Estocolmo quer
implementar um programa de serviços de estacionamento que ajudará os
funcionários remotos por meio de um aplicativo móvel.
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