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Resumo 

O crescimento da frota de veículos nas grandes e médias cidades do país e a maior 

necessidade de deslocamentos de pessoas e bens vem causando 

congestionamentos cada vez maiores, assim demandando mais conhecimento e 

análises a respeito dos fenômenos de transportes. A engenharia de tráfego se utiliza 

das mais variadas ferramentas na avaliação do tráfego, que permitem uma maior 

precisão na tomada de decisão do analista. Uma boa análise e um estudo bem 

fundamentados do tráfego dependem de dados que podem ser muito difíceis de 

obter e a sua coleta pode ser bastante onerosa, sendo assim um obstáculo para as 

pesquisas sobre o tráfego. O atraso é uma das principais variáveis presentes nos 

estudos da engenharia de tráfego, sendo o parâmetro mais utilizado para determinar 

o nível de serviço de uma interseção semaforizada, correspondendo ao tempo 

perdido por um veículo causado pelas intervenções inerentes ao tráfego. Por ter 

algumas derivações e variados métodos de estimação, a variável atraso pode ser 

considerada relativamente complexa. Esse trabalho tem como objetivo comparar o 

atraso estimado por seis metodologias, para se avaliar a relação entre esses dados 

e considerar as possíveis aplicações dessas informações. Para efetivar esse 

objetivo foram identificadas e caracterizadas seis metodologias de coleta, estimação 

e medição do atraso veicular médio: SCOOT, modelo de cálculo HCM 2010, 

metodologia de coleta HCM 2010, coleta por GPS e modelagem nos 

microssimuladores VISSIM e TransModeler. Logo em seguida, foram realizadas 

coletas da variável seguindo o procedimento indicado por cada método. Por fim, 

utilizando-se de comparação e análise estatística, foi investigado como a variável 

atraso veicular médio é medida ou modelada pelos diferentes processos. Os 

resultados mostraram que as seis metodologias se aproximam consideravelmente 

nos valores obtidos de atraso, além de considerar qual tipo de atraso cada uma 

delas obtém e as principais diferenças entre os mesmos. Essa pesquisa contribui no 

sentido de elucidar a metodologia de estimação do atraso fornecido pelos métodos, 

além de indicar suas possíveis utilizações e relações existentes entre eles. 

 

Palavras-chave: SCOOT. Atraso. TransModeler. VISSIM. Modelagem de 

Tráfego Urbano.    



Abstract 

The growth of the vehicle fleet in the country's large and medium-sized cities and the 

greater need for people and goods movements have been causing increasing 

congestion, thus requiring more knowledge and analysis regarding transport 

phenomena. Traffic engineering uses the most varied tools in the evaluation of traffic, 

which allow a greater precision for the analyst make the decision. Good, well-

researched traffic analysis and analysis rely on data that can be very difficult to 

obtain and can be very costly to collect, thus being a barrier to traffic research. Delay 

is one of the main variables present in traffic engineering studies, being the 

parameter most often used to determine the service level of a traffic signal 

intersection, corresponding to the time lost by a vehicle caused by the interventions 

inherent to the traffic. By having some derivations and various estimation methods, 

the delay variable can be considered relatively complex. This work aims to compare 

the delay estimated by six methodologies, to evaluate the relationship between these 

data and to consider the possible applications of this information. In order to achieve 

this objective, six methodologies of collection were used, estimation and 

measurement of average vehicle delay were identified and characterized: SCOOT, 

HCM 2010 calculation model, HCM 2010 collection methodology, GPS collection and 

modeling in the VISSIM and TransModeler microsimulators. Subsequently, the 

variables were collected following the procedure indicated by each method. Finally, 

using comparison and statistical analysis, it was investigated how the variable 

average vehicle delay is measured or modeled by the different processes. The 

results showed that the six methodologies approximate considerably the values 

obtained of delay, besides considering what type of delay each of them obtains and 

the main differences between them. This research contributes to elucidate the 

methodology of estimation of the delay provided by the methods, besides indicating 

their possible uses and relations between them. 

 

Keywords: SCOOT. Delay. TransModeler. VISSIM. Modeling of Urban Traffic 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

No Brasil, os congestionamentos nas vias de grandes e médias cidades 

estão se tornando cada vez maiores e mais lentos, isso se dá principalmente pelo 

aumento da frota de veículos nas ruas que cresce ano após ano. Comparando 

dados do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) a frota de automóveis 

cresceu cerca de 38% de dezembro de 2010 à dezembro de 2016, em contrapartida 

a oferta de novas vias não consegue acompanhar esse crescimento, causando 

assim a saturação das ruas e avenidas das cidades.  

De acordo com estudo divulgado pela Tom Tom Traffic em 2017, das 10 

cidades com maiores índices de congestionamento no mundo três são brasileiras, 

essa pesquisa mostra também que Fortaleza é a 4ª cidade mais congestionada do 

Brasil e a 46ª do mundo, onde o condutor leva 35% mais tempo para fazer o mesmo 

trajeto se comparado com uma situação sem congestionamento. 

Com o objetivo de tornar a malha viária mais eficiente e segura, os 

profissionais da engenharia de tráfego vem realizando cada vez mais estudos 

acerca dos fenômenos dos transportes, para isso, os mesmos se utilizam dos mais 

variados tipos de ferramentas e métodos para melhor avaliar as problemáticas 

inerentes aos deslocamentos de pessoas e bens.   

As decisões tomadas nesses estudos necessitam de uma abordagem 

mais profunda para se verificar previamente sua eficácia, como por exemplo, a 

utilização de simuladores de tráfego, para se conhecer as influências destes 

parâmetros no ambiente estudado, onde é possível modelar o comportamento dos 

veículos com o objetivo de gerar um modelo que mais se aproxime da situação real 

a ser analisada. Com o avanço computacional, esses modelos estão se tornando 

cada vez mais complexos, assim exigindo uma quantidade maior de dados de 

entrada para melhor representatividade da realidade. 

A coleta de dados é uma das etapas da análise do tráfego que mais 

demanda tempo e uma quantidade significativa de recursos, tanto financeiros quanto 

de pessoal. Uma mesma variável pode ser coletada de diversas formas, assim o 
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analista deve escolher o método que seja mais adequado ao seu estudo, analisando 

custos de coleta e qualidade dos dados coletados. 

Uma das variáveis mais importantes na avaliação e análise dos 

fenômenos de transportes é o atraso veicular médio, que representa o tempo 

perdido por um veículo devido alguma interferência do tráfego. Essa variável é 

bastante complexa e pode ser medida, estimada ou modelada de diversas maneiras: 

metodologias HCM, modelos microscópicos do VISSIM e TransModeler, dados 

coletados por GPS e modelagem mesoscópica do SCOOT (Split, Cycle and Offset 

Optimization Technique, dentre outros. 

Com diversas metodologias, derivações e definições, a variável atraso 

vem sendo estudada para se obter o seu melhor entendimento e também com o 

objetivo de investigar a relação entre as principais metodologias disponíveis para 

representa-la.  

1.2 Problema 

Para que sejam utilizados quaisquer tipos de dados, é necessário que se 

verifique a validade, confiabilidade e representatividade das informações modeladas 

ou estimadas em relação aos valores reais. Diversas são as metodologias utilizadas 

para a estimação do atraso veicular médio, assim, ainda existindo lacunas sobre a 

modelagem dessa medida de desempenho pelos simuladores, principalmente 

quando se fala no mesossimulador SCOOT. Além da modelagem, outras 

metodologias são usadas para medir ou estimar o atraso, que também necessitam 

de um melhor entendimento. Assim, se busca elucidar com esse estudo as 

seguintes questões: 

a. Quais os principais métodos de estimação do atraso veicular médio? 

b. Como são coletados os dados em cada metodologia? 

c. Qual tipo de atraso cada metodologia estima? 

d. Como é modelado o atraso em tipos diferentes de metodologia? 

e. É válido comparar o atraso calculado por diferentes métodos? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desse trabalho é a comparação das estimativas de atraso 

veicular médio por diferentes métodos: HCM, VISSIM, TransModeler, SCOOT e 

GPS, com o objetivo de analisar como cada um estima os atrasos além de investigar 

o que cada um representa nos diversos sistemas estudados. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Selecionar e estudar os principais métodos de estimação de atraso 

veicular médio em interseções semaforizadas; 

b. Obter as estimativas de atraso dadas pelos métodos selecionados; 

c. Comparar as estimativas de atraso dadas pelos métodos 

selecionados; e  

d. Verificar qual tipo de atraso cada método calcula ou modela. 

 

1.4 Justificativa 

Os estudos de tráfego, para serem realizados de forma precisa, requerem 

uma grande quantidade de informações, sejam elas mais abrangentes como 

características da Cidade, do sistema viário e do deslocamento das pessoas como 

mais específicas a cerca do tipo de controle de interseções, fluxo de veículos e 

pedestres. Considera-se ainda a existência de variáveis operacionais, quando se 

analisa vias com controle semaforizado, por exemplo, como: tempo de viagem, 

velocidade, atraso, quantidade de paradas, dentre outros. A obtenção dessas 

informações, quando não se há na Cidade um banco de dados que as compile, é 

bastante onerosa e complexa.  

Existem diversas maneiras de se obter dados de tráfego, que variam das 

mais rápidas e simples, como o sistema de modelagem e otimização semafórica, 

que se trata de uma fonte de dados valiosa, como é o caso do banco de dados do 

Controle de Tráfego em área de Fortaleza (CTAFOR) que será uma das fontes de 

coleta de dados desse trabalho, à maneiras mais demoradas e onerosas, como as 

coleta de dados em campo. Porém ainda existem algumas lacunas em relação à 

validade e representatividade na coleta de alguns desses dados sejam em banco de 

dados ou em campo.     
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Esse trabalho tem como foco a análise de uma das diversas variáveis 

utilizadas nos estudos de engenharia de tráfego, o atraso veicular médio, 

considerando seis metodologias de estimação, a fim de analisar como cada uma 

realiza essa abordagem, além de avaliar comparativamente cada tipo de atraso que 

é considerado, sendo possível avaliar a representatividades dessas estimativas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Introdução 

Neste capítulo, apresenta-se inicialmente uma explicação da medida de 

desempenho atraso, assim como suas principais aplicações e importância na análise 

do sistema de tráfego. Conterá uma discussão do funcionamento do sistema 

SCOOT, desde sua coleta de dados em campo até a obtenção desses dados depois 

de tratados e modelados pelo sistema. Considerando que a pesquisa se propõe a 

comparar a modelagem do atraso entre o sistema SCOOT, dados obtidos em 

campo, modelados pelos softwares Transmodeler e Vissim, e calculados pelo 

método do HCM, este capítulo irá discutir como cada um desses funciona, assim 

como cada um modela o parâmetro atraso.      

2.2 Atraso 

O atraso é uma medida de desempenho bastante utilizada para medir o 

nível de serviço de uma interseção, seja ela semaforizada ou não. Essa medida 

pode ser definida, no caso de uma interseção semaforizada, como o excesso de 

tempo gasto em um segmento rodoviário comparado com o tempo a uma velocidade 

alvo que representa um atraso zero, encontrada no Highway Capacity Manual (HCM, 

2010). Esse atraso pode ser discriminado como a soma dos tempos de aceleração, 

desaceleração e tempo parado.  

O atraso é uma variável relativamente difícil de medir em campo, pois 

requer informações relacionadas à trajetória de cada veículo individualmente. Por 

esse motivo, métodos que aproximam os valores dessa variável à medição de filas 

ao longo de um ciclo semafórico, são utilizadas para facilitar essa coleta 

(ELEFTERIADOU, 2014). 

Segundo Quiroga e Darcy (1999), o atraso pode ser dividido em três tipos 

básicos, dependendo de sua interpretação ou utilização, são eles: o atraso de 

controle, atraso de aproximação e atraso parado. 
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a)   O atraso de controle é definido como atraso total de uma interseção 

controlada por um semáforo ou outro meio de controle, ele inclui o 

atraso de desaceleração, atraso parado e o atraso de aceleração. 

Esse tipo de atraso é a medida de desempenho usada para avaliar 

interseções, dando o seu nível de serviço de acordo com o tamanho 

dos atrasos sofridos.  

b) Atraso de aproximação é a diferença entre o tempo percorrido por um 

veículo de um ponto pré-fixado, a montante de uma interseção, até a 

linha de retenção e o tempo gasto por um veículo que realize o mesmo 

percurso em fluxo livre. 

c)  Atraso parado é entendido como o tempo que o veículo tem sua 

velocidade igual à zero ou abaixo de uma velocidade preestabelecida.  

Na Figura 1 são representados graficamente os três principais tipos de 

atrasos definidos por Quiroga e Darcy (1999). 

Figura 1 – Gráfico espaço X tempo da trajetória de um veículo em uma aproximação controlada  

 

Fonte: Autor 
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Também existem outros tipos de atraso, conforme sugere o HCM, que 

acrescenta o atraso geométrico, que é causado por características geométricas da 

via, como curvas acentuadas e rotatórias, atraso de incidentes, se trata da demora 

causada por um incidente comparada com uma situação sem incidente, o atraso de 

tráfego, atraso resultante da interação entre os veículos e o atraso total, que seria a 

soma de todos os atrasos sofridos. 

O HCM (2010) sugere como atraso de controle, como o atraso 

experimentado por veículos que estão sujeitos à dispositivos de controle, como 

semáforos, pare ou outro tipo de comando.  

Minimizar o atraso é um dos principais objetivos de um sistema 

centralizado de semáforos, pois esse tempo perdido além de representar 

desconforto ao condutor, também está relacionado ao maior consumo de 

combustível e por consequência à poluição causada por essa queima. 

 

2.3 Sistema SOOCT 

2.3.1 Introdução 

O sistema SCOOT (Split, Cycle and Offset Optimization Technique) tem 

como sua principal finalidade otimizar o fluxo de veículos nas vias por meio do 

sistema semafórico da cidade. Para que isso seja possível o sistema foi 

desenvolvido para prever atrasos e paradas causados por uma configuração 

semafórica e com base nesses dados implementar a melhor situação, aquela que o 

tráfego se comporta de maneira mais otimizada. 

 Esse sistema trabalha basicamente com três otimizadores básicos, os 

otimizadores de frações de verde, de defasagem e de ciclo. O otimizador de fração 

de verde avalia se é melhor fazer a mudança de estágio mais cedo ou mais tarde 

que o programado; o otimizador de defasagens estima, uma vez por ciclo, se altera 

ou não todos os instantes das mudanças de estágio programados para a interseção, 

e o otimizador de ciclos diminui ou aumenta o tempo de ciclo de uma região de 

acordo com a interseção mais carregada daquela região, para que essa permaneça 

com um grau de saturação próximo à um valor predeterminado (TRL, 2000). 
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2.3.2 Sistema de detecção veicular 

O SCCOT trabalha em tempo real coletando dados e implementando 

mudanças nas interseções controladas pelo sistema. Os dados são coletados em 

campo por meio de laços metálicos indutores, que detectam a passagem de veículos 

sobre eles, esse dados são enviado para o sistema, onde são modelados os atraso 

e paradas, a partir desse modelo os otimizadores atuam e calculam a melhor 

situação, que é enviada para o controlador semafórico em campo. 

Como o sistema se baseia em dados coletados por laços detectores 

instalados no pavimento, em cada uma das aproximações de uma interseção 

semaforizada controlada pelo SCOOT são implantados esses laços, que devem 

estar a uma distância, a montante da linha de retenção, onde o tempo de percurso 

esteja, no mínimo, entre 8 e 12 segundos, sendo esse o tempo necessário para 

execução da otimização (TRL, 2000a). Na Figura 2 é ilustrada a configuração de um 

laço no pavimento. 

    Figura 2 – Laço detector sob o pavimento

 

Fonte: Oliveira (2004) 

Esse método de detecção de veículos é baseado em ocupação e 

presença no laço indutor, contada em LPU (Link Profile Unit), que se trata de uma 

unidade básica, derivada da ocupação veicular. Logo o sistema não detecta 

exatamente o fluxo veicular e nem a porcentagem de ocupação do laço detector, e 



21 
 

sim uma mistura de ambos, da qual é expressa em LPU (Aquino, 2013). Para 

converter o valor de LPU para veículos é utilizada comumente a proporção de 17 

LPU’s para um veículo, mas esse valor pode mudar de acordo com o tipo de veículo, 

a velocidade e a disposição do laço em uma ou mais faixas. 

O manual do sistema TRL (2000c) informa que a contagem de LPU’s é 

realizada em intervalos de ¼ de segundo por meio de um sistema binário, onde o 

zero representa a não ocupação e o asterisco a ocupação, conforme mostra a 

Figura 3. 

Figura 3 – Contagem de LPU´s do siestema SCOOT 

 

Fonte: Ming (1997) 

O número de LPU’s é calculado de forma que o primeiro intervalo de ¼ de 

segundo onde é detectado a presença veicular, equivale à 7 LPU’s. Se ocorrerem 

intervalos ocupados sucessivamente o valor de LPU’s é diminuído de uma unidade 

para cada intervalo ocupado, ou seja, o primeiro interlavo equivale à 7 LPU’s, o 

segundo à 6 LPU’s, o terceiro 5 LPU’s e assim até que do sétimo intervalo em diante 

cada intervalo equivalerá a 1 LPU, até um intervalo não ocupado. A Figura 4 

exemplifica a contagem de LPU’s. 

Figura 4 – Exemplo de contagem de LPU’s 

 

Fonte: Ming (1997) 
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2.3.3 Calibração do sistema SCOOT 

Para o funcionamento adequado do sistema são necessários alguns 

procedimentos de calibração, que são basicamente dados que o operador do 

SCOOT precisa fornecer para que sejam possíveis os cálculos e modelagens 

realizadas pelo mesossimulador. Os dados necessários são: tempo de percurso 

(JTIM), tempo de dispersão de fila máxima (MAXQ), atrasos inicial e final (SLAG e 

ELAG) e fluxo de saturação (SATO). 

O parâmetro tempo de percurso (JTIM – do inglês journey time) é o tempo 

médio gasto por um veículo, trafegando em velocidade de cruzeiro, entre o laço e a 

retenção de uma aproximação. O manual do sistema recomenda que para obtenção 

desse dado sejam realizadas medições em campo de tempo de viagem entre o laço 

e a retenção, que no mínimo sejam coletadas 10 amostras e que essas amostras 

passem por uma análise de sensibilidade, ou seja, que os valores muito distantes da 

média sejam descartados e sejam feitas mais medições para substituí-los.   

O tempo de dispersão de fila máxima (MAXQ – do inglês maximum 

queue) se trata do tempo necessário para que uma fila de veículos que vá da linha 

de retenção até o laço detector seja dispersa, ou seja, o tempo que leva para a fila 

máxima que é modelada pelo sistema seja limpa. Esse dado é obtido facilmente em 

campo, bastando-se coletar amostras de tempos de dispersão de fila, porém estas 

devem chegar no mínimo até ao laço detector, assim, a média dessas amostras 

pode ser dada como MAXQ. 

O parâmetro atraso inicial (SLAG - do inglês start lag) é o tempo entre o 

inicio do verde até o instante em que o primeiro veículo da fila comece a se mover. 

O atraso final (ELAG – do inglês end lag) é o tempo entre o início do amarelo e o 

instante de parada do movimento. O manual do SCOOT indica que sejam realizadas 

algumas medições em campo desses parâmetros, assim adotando o valor médio 

para o atraso inicial, das medições realizadas do inicio do verde até o inicio do 

movimento e o valor médio para o atraso final, das medições realizadas do início do 

amarelo até o a parada efetiva do movimento. 
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O fluxo de saturação (SATO – saturation ocupancy) é entendido como a 

taxa de descarga do link, ou seja, a dispersão máxima da fila pela linha de retenção 

de uma dada aproximação. Para se obter esse parâmetro é exigido bastante 

cautela, pois são necessários bastante precisão e atenção. É importante ressaltar 

que para calibração desse parâmetro, os outros descritos anteriormente (JTIM, 

MAXQ, SLAG e ELAG) já devem estar calibrados. Para obtenção dos dados de fluxo 

de saturação são necessários pelo menos dois observadores, onde um fica em 

campo verificando a aproximação a ser calibrada e o outro fica na central de 

controle, observando os valores obtidos pelo modelo. O parâmetro é dado como 

calibrado quando os tempos de dispersão da fila modelados e os obtidos em campo 

são suficientemente próximos.   

Depois de calibrados todos os parâmetros e de inserir todos os dados no 

sistema, o meso simulador está pronto para modelar as filas das aproximações, 

representando o mais próximo possível o tráfego, podendo dessa forma aperfeiçoar 

os tempos semafóricos da maneira mais otimizada.     

2.3.4 Modelo de fila do SCOOT 

Como se trata de um mesosimulador, o sistema SCCOT não tem por 

princípio simular veículo por veículo em seu modelo, em vez disso, ele modela filas 

de veículos em cada uma das aproximações de um cruzamento controlado pelo 

sistema.  

Para modelar essas filas, o sistema utiliza os dados coletados pelos laços 

detectores em campo, os dados fornecidos na etapa de calibração e a sequência de 

estágios que o próprio SCOOT programa. Os dados fornecidos pelos laços 

detectores são utilizados como dados de chegada de veículos na respectiva 

aproximação, ou seja, eles incrementam o tamanho da fila. 

Para modelar o comportamento da fila entre o laço detector e a retenção, 

o SCOOT utiliza os dados calibrados, os quais dizem ao sistema como se comporta 

a dispersão da fila durante o verde, que é dado pelo parâmetro SATO (fluxo de 

saturação), as variáveis de calibração informam ao sistema os atrasos iniciais e 

finais da fila durante essa dispersão, também informam o tempo de dispersão da fila 
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máxima e o tempo médio de viagem naquela aproximação, dados por SLAG, ELAG, 

MAXQ e JTIM respectivamente.   

De acordo com PEEK 2000, a modelagem de fila é realizada de forma 

bastante intuitiva, pois o modelo consiste em utilizar os dados fornecidos pelos laços 

como chegas de veículos, então, como o sistema tem a informação da situação 

semafórica naquele instante, ele “sabe” se esses veículos que chegam vão ficar ou 

não retidos na aproximação, pois se chegarem durante o vermelho eles irão 

incrementar a fila e se chegarem durante o verde eles podem ou não incrementar, 

dependendo da dispersão da fila que se acumulou durante o vermelho anterior, o 

fluxo de saturação. Quando o grupo semafórico está verde e os veículos que 

chegam não sofrem atraso devido à filas, esses veículos não contribuem para o 

incremento da fila, pois os veículos que fazem parte da fila são aqueles que sofrem 

algum tipo de atraso na sua chegada a aproximação, seja durante o verde ou 

vermelho. A Figura 5 mostra esquematicamente a modelagem de fila feita pelo 

sistema SCOOT. 

Figura 5 – Princípio de modelagem do SCOOT   

 

Fonte: Peek (2000b) 
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2.3.5 Atraso SCOOT 

O SCOOT modela dois tipos de atraso diferentes, definidos no sistema 

como delay (atraso), dado em veículos, e vehicle delay (atraso veicular), dado em 

segundos. A variável atraso modelada pelo sistema corresponde a uma espécie de 

momento de atraso, ou seja, ao produto entre o número de veículos que sofreu 

atraso e o tempo perdido pelos mesmos, durante o período de uma hora, podendo 

ser entendida como a fila média num dado período. Por sua vez, a variável atraso 

veicular representa o tempo perdido por um veículo padrão em relação ao tempo de 

jornada ideal (journey time), sendo essa mais próxima da definição de atraso 

veicular médio.     

O mesossimulador SCOOT modela filas e modela atrasos em veículos da 

seguinte maneira, o sistema “sabe” o tamanho de fila com base nas chegadas 

detectadas pelo laço indutor localizado no início do link e também conhece o 

momento dessa chegada, se é durante o verde ou vermelho do estágio 

correspondente, ou seja, se um veículo é detectado durante a fase vermelha do 

estágio ele irá contribuir para fila. O sistema utiliza os laços indutores de campo para 

detectar as chegas dos veículos na aproximação, porém, quando se fala na 

dispersão dessa fila, essa não é realizada a partir dos laços, esse fator é estimado 

com base no fluxo de saturação do link, o parâmetro SATO que é calibrado no 

sistema, que se mantém sempre constante durante a fase de verde da aproximação, 

como é visto na Figura 5.   

Na Figura 6 é ilustrado um exemplo de fila modelada em uma 

aproximação controlada pelo sistema SCCOT. Pode-se entender como o atraso 

sofrido em um dado instante, como a área do gráfico fila x tempo, pois essa área 

representa quanto tempo cada veículo que incrementou a fila perdeu durante esse 

período. Segundo o manual do sistema é considerado atraso, todo tempo excedente 

ao valor calibrado como tempo de jornada (journey time) de uma aproximação, ou 

seja, se um veículo levou 10 segundos do laço à retenção e o tempo de jornada 

calibrado era de 8 segundos, esse veículo teve um atraso de 2 segundos.   Para se 

obter o atraso médio veicular basta dividir o tempo perdido pelos veículos em um 

determinado período pelo número de veículos total que passaram pela aproximação 

também nesse período. 
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Figura 6 – Gráfico de formação de fila gerado pelo SCOOT 

 

Fonte: Sistema SCOOT 

2.4 Coleta de Atraso por GPS, Metodologia Quiroga e Darcy (1999)  

Pela grande dificuldade na medição de dados de atraso em campo por 

meio de observação e com os avanços das tecnologias de geolocalização, cada vez 

mais são utilizadas ferramentas mais simples e precisas para medir essa variável de 

desempenho. Uma dessas alternativas é a utilização de aparelhos de GPS (Sistema 

de Posicionamento Global) embarcados em veículos, coletando dados de velocidade 

e posição em intervalos de tempo específicos. 

Para processar dados de atraso a partir de dados coletados por GPS 

embarcados em veículos, é feita a analise dos dados de velocidade e localização 

armazenados pelo GPS a cada período de tempo pré-determinado, assim formando 

uma rota de pontos referenciados com esses dados, como mostrado de forma 

ilustrativa na Figura 7. 
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Figura 7 – Dados registrados por GPS 

 

Fonte: Quiroga e Darcy (1999) 

Ao analisar os dados colhidos, é possível determinar as faixas de 

aceleração, desaceleração e se o veículo encontra-se parado ou em velocidade de 

cruzeiro, assim sendo possível a determinação do tipo de atraso sofrido e também o 

valor de cada um desses atrasos. A Figura 8 mostra o gráfico espaço x tempo de um 

veículo que teve sua rota analisada, nele pode-se observar os pontos de aceleração, 

desaceleração, paradas e velocidade de cruzeiro, também é possível observar o 

comparativo de um veículo que seguiu a mesma rota sem paradas ou atrasos e a 

partir desse comparativo são computados os tipos e os valores dos atrasos do 

veículo analisado. 
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Figura 8 – Gráfico de análise do atraso coletado por veículo embarcado com GPS  

 

Fonte: Quiroga e Darcy (1999) 

Na Figura 8, o atraso parado ap pode ser entendido como a diferença 

entre t3 e t2, ou seja: 

                                                                                                                                                   (1) 

O atraso de controle ac é dado por: 

            
     

  
                                                                                                                       (2) 

onde: 

 Sf = velocidade de fluxo livre.  

Já o atraso de aproximação é dado por; 

             
     

  
                                                                                                                     (3) 
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Além da definição dos tipos de atraso, Quiroga e Darcy (1999) também 

comenta que existe grande correlação entre os valores de cada um deles, ou seja, 

que os valores dos diferentes tipos de atrasos são dependentes uns dos outros. A 

Figura 9 mostra um exemplo da análise de regressão linear entre amostras de 

atraso de controle e atraso de aproximação feita por Quiroga e Darcy (1999), nela é 

visto que o índice de correlação é consideravelmente alto (R² = 0,989), mostrando 

alta dependência entre as variáveis.  

Figura 9 – Análise de regressão linear entre atraso de aproximação e atraso de controle 

 

Fonte: Quiroga e Darcy (1999) 

Ainda em seu estudo, Quiroga e Darcy (1999) afirma que 5% do atraso de 

controle ocorre após a faixa de retenção, sendo esse um trecho não componente do 

atraso de aproximação, então se pode entender que, em média o atraso de 

aproximação é 5% menor que o atraso de controle. 

2.5 Atraso modelado pelo simulador TransModeler 

O TransModeler é um simulador de tráfego que vem sendo bastante 

utilizado nos estudos de engenharia de tráfego. Trata-se de um simulador híbrido, 

que permite simulações em vários níveis de agregação, ou seja, pode funcionar 

como macrossimulador, mesossimulador ou microssimulador, além de modelar 

vários tipos de modais de transportes, como bicicletas, transportes públicos, 

caminhões e automóveis, tornando esse simulador bastante completo para as mais 

diversas aplicações. 
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O TransModler utiliza três submodelos básicos no modelo de 

microssimulação: modelo de car-following, que estima o comportamento de 

aceleração e desaceleração do veículo seguidor em relação ao veículo a sua frente. 

O modelo de aceitação de brecha, que modela o comportamento do motorista em 

selecionar e utilizar uma brecha para atravessar uma via. O modelo de mudança de 

faixa que coordena o processo da decisão de se realizar uma manobra de mudança 

de faixa e a efetivação dessa mudança. 

Dentre os parâmetros existentes no microssimulador, dois são mais 

usuais em interseções semaforizadas: a velocidade desejada e o stopped gap, esse 

último coordena a distância dos veículos parados em uma fila, influenciando no 

tamanho e na dispersão dessa fila (Caliper, 2014).  O parâmetro stopped gap é 

expresso pela Equação 6 a seguir: 

 

                                                                (4) 

Onde: 

K= tipo de veículo: h se veículo pesado e n se não for; 

Gik = stopped gap para o veículo i atrás do veículo K; 

μk = média do stopped gap atrás do veículo k; 

ri = número aleatório para veículos i de acordo com distribuição normal; 

   = desvio padrão atrás do veículo k; 

Gmin = mínimo stopped gap permitido. 

 

A velocidade desejada no microssimulador ocorre quando não há 

interferência a frente de um veículo, sendo essa velocidade variável, dependendo da 

velocidade limite regulamentada para via e as condições geométricas. O High 

Capacity Manual (HCM, 2010) também considera os mesmos fatores que 

influenciam a velocidade de fluxo livre. 

Segundo Caliper (2014) a velocidade desejada varia de acordo com a 

velocidade limite atribuída à via e também com o tipo de motorista. O TransModeler 

utiliza uma tabela que indica a variabilidade da velocidade limite para cada 

seguimento populacional. A velocidade desejada é dada pela Equação 5.  

 

   
        

          
          

   
         

                                  (5) 



31 
 

Onde: 

Vij
Desejada = velocidade desejada do veículo i no segmento j; 

Vj
DefaultLmt = velocidade limite default no segmento j; 

Vi
SinLmt = última sinalização de velocidade limite vista pelo veículo i; 

ei
DS = desvio em relação a velocidade limite atribuído ao veículo i. 

 

Dentre os modelos microscópicos, o modelo de car-following tem sido o 

mais pesquisado entre técnicos devido a sua grande influência na densidade e na 

velocidade média de tráfego (LACERDA E CASTRO-NETO, 2014). A aceleração e a 

desaceleração do veículo seguidor são determinadas a partir desse modelo e 

depende basicamente da distância existente entre os veículos. 

Segundo Torquato (2016), a Caliper sugere que para calibrar o modelo de 

car-following utilizando o fluxo de saturação como medida alvo, seja alterado os 

headways buffers que são utilizados para determinar o espaço mínimo que um 

veículo se sente confortável em deixar para o veículo da frente. 

Como este trabalho tem como objetivo a análise do atraso modelado e 

calculado por diferentes meios, estará em foco a explicação do processo utilizado 

pelo TransModeler 4.0 para cálculo do atraso. Segundo o guia do usuário, disponível 

no próprio software, o simulador coleta uma variedade de medidas de atraso, mas 

para determinar o atraso de uma aproximação o programa usa a definição do HCM 

2010, que será descrita ainda neste trabalho. Além do atraso em uma aproximação, 

o TransModeler também coleta medidas de simulação de tráfego mais tradicionais, 

como, atraso total, tempo parado e número de paradas. 

De acordo com seu manual, o TransModeler começa a medir o atraso em 

uma aproximação, assim que o veículo entra no link e começa a desacelerar para se 

juntar a parte traseira de uma fila formada em uma interseção sinalizada, não 

sinalizada ou rotatória. Um veículo continua a sofrer atraso de controle até que ele 

passe pelo cruzamento e volte à velocidade. Ao calcular o atraso experimentado 

nesse período de tempo, o TransModeler exclui o atraso geométrico (ou seja, o 

atraso causado pela distância lateral reduzida, grade, curvatura horizontal e a 

necessidade de desacelerar para fazer um movimento de rotação) para isolar o 

atraso causado pelo controle. 
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Além do atraso de controle, o software também coleta o atraso sofrido em 

seguimentos específicos, ou seja, é possível obter o atraso sofrido em links 

isoladamente, de maneira que proporciona medidas de atraso de aproximação, 

atraso parado, etc. Na Figura 10 tem-se dois tipos de atraso modelados no 

TransModeler. 

 

Figura 10 – Ilustração de atraso modelado pelo TransModeler 

 

Fonte: Autor 

 

Na Figura 10 observa-se que o atraso sofrido no segmento é semelhante 

ao atraso de aproximação definido por Quiroga e Darcy (1999) e também ao atraso 

modelado pelo mesossimulador SCOOT.  

 

2.6 Atraso modelado pelo simulador VISSIM  

O VISSIM é um dos softwares de simulação mais utilizados na 

engenharia de tráfego, isso se dá devido a sua abrangência nas mais diversas 

situações e níveis de agregação de redes. 

Quando se fala em atraso, o Manual do Usuário do VISSIM considera 

como a diferença entre o tempo de condução ótimo (ideal, teórico) e o tempo de 

condução modelado. O tempo de viagem teórico é o tempo de viagem que poderia 

ser alcançado se não houvesse outros veículos e / ou nenhum controle de sinal ou 

outros motivos para paradas. A desaceleração em áreas de velocidade reduzida não 
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é contabilizada no tempo de atraso. O tempo de viagem teórico é considerado a 

partir da velocidade de fluxo livre adotada para a via. 

As medidas de atraso registram o número de veículos, atrasos médios, 

atrasos de parada médios e o número de paradas. As medidas de atraso consistem 

em uma ou várias medidas do tempo de viagem. O VISSIM gera essas medidas de 

atraso e tempo de viagem. Para cada uma das medidas do tempo de viagem, aplica-

se o seguinte: 

I) A medição do tempo de viagem começa a montante da distância 

especificada. Início do segmento de atraso.  

II) A medição do tempo de viagem começa imediatamente após o 

início do segmento de atraso. 

III) A medição do tempo de viagem termina na saída do segmento de 

atraso. 

Diferentemente do TransModeler, o VISSIM permite a coleta de atraso em 

trechos pré selecionados, podendo ser coletadas médias de desempenho de parte 

de um link. A Figura 11 mostra um exemplo de um trecho selecionado para coleta de 

dados no microssimulador. 

Figura 11 – Exemplo de seleção de trecho para coleta de atraso no VISSIM 

 

Fonte: Autor 

O trecho destacado em amarelo na Figura 11 corresponde à seleção de 

parte do link onde serão coletados os atrasos modelados. Esse trecho pode 
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corresponder ao intervalo entre o laço e a retenção se um link controlado pelo 

sistema SCOOT, ou seja, dessa maneira a comparação das estimativas de atraso se 

tornam mais precisas. 

No VISSIM os veículos se movem na rede utilizando também o modelo de 

car following e a qualidade desse modelo é essencial para a representatividade da 

simulação. O modelo utilizado no VISSIM é de percepção psicofísica desenvolvida 

por Weidemann (1974). O conceito básico deste modelo é que o motorista de um 

veículo em movimento mais rápido começa a desacelerar com a percepção de outro 

veículo, como ele não pode determinar a velocidade desse veículo, sua velocidade 

cairá abaixo da velocidade desse até que ele comece a acelerar ligeiramente 

novamente depois de atingir uma velocidade limiar de percepção (PTV, 2016). 

O modelo de Weidemann (1974) leva em consideração três variáveis para 

a modelagem do car following, que são a distância média entre veículos parados, a 

parte aditiva da distância de segurança e a parte multiplicava da distância de 

segurança. 

2.7 Método de estimação (por cálculo) do atraso pelo HCM (HCM 1) 

Pode-se dizer que a metodologia de simulação do atraso em interseções 

semaforizadas proposta pelo Highway Capacity Manual (HCM 2010), é a mais 

utilizada para calcular atraso nas situações de campo, porém se trata de um 

procedimento complexo e que não fornece valores precisos, pois utiliza fatores de 

aproximação para modelar o atraso de controle, partindo da agregação de outros 

tipos de atraso (HCM 2010). 

O manual sugere que a determinação do atraso de controle seja dividida 

em três etapas: determinação do atraso uniforme (d1), determinação do atraso 

aleatório (d2) e o atraso devido à fila de veículos remanescentes do ciclo anterior 

(d3), conforme a Equação 6. O atraso de controle é dado pelo termo d.  

                                                                                             (6) 

Onde PF é o fator de ajuste de progressão, que é determinado por meio 

da definição do tipo de chegada do fluxo de tráfego, que podem ser de seis tipos: 
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a) Tipo 1: pelotão denso de tráfego, aproximadamente 80% do volume da 

aproximação, chegando durante o início do vermelho;  

b) Tipo 2: pelotão moderado, próximo de 40 a 80% do volume da 

aproximação, chegando no início da fase vermelha; 

c) Tipo 3: chegadas aleatórias, onde o pelotão principal é menor que 

40% do volume veicular da aproximação; 

d) Tipo 4: pelotão moderado, em torno de 40 a 80% do volume da 

aproximação, chegando durante a metade do verde; 

e) Tipo 5: pelotão denso, cerca de 80% do volume da aproximação, 

chegando durante o início da fase verde; 

f) Tipo 6: pelotão denso com boa progressão em corredores com 

interseções pouco espaçadas umas das outras e tendo entrada de 

veículos das vias transversais baixas ou não consideradas.  

O valor atribuído a esses fatores pode ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores de Pf 

1 2 3 4 5 6

1,167 1,007 1,000 1,000 0,833 0,750

1,286 1,063 1,000 0,986 0,714 0,571

1,445 1,136 1,000 0,895 0,555 0,333

1,667 1,240 1,000 0,767 0,333 0,000

2,001 1,395 1,000 0,576 0,000 0,000

2,556 1,653 1,000 0,256 0,000 0,000

1,00 0,93 1,00 1,15 1,00 1,00

0,333 0,667 1,000 1,333 1,667 2,000

0,60

0,70

fp

Rp

Taxa de verde (g / C )
Tipo de chegada

0,20

0,30

0,40

0,50

 

Fonte: HCM (2010) 

Notas: Pf = (1-P)fp / (1 – g/C) 

 P = Rp g / C (não pode exceder a 1,0); 

 PF não pode exceder a 1,0 para os tipos de chegada 3 até 6. 

O atraso uniforme é estimado assumindo que o número de veículos que 

chegam durante cada ciclo é fixo e equivalente à taxa média de demanda por ciclo, 

ele é calculado pela fórmula da Equação 7. 
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                                                                                   (7) 

onde: C é o tempo de ciclo, g o tempo de verde e X o grau de saturação. 

O atraso aleatório representa o atraso adicional experimentado pelos 

veículos que chegam durante um período de fluxo específico, que resulta da 

supersaturação temporária devido à natureza aleatória das chegadas. Para calculo 

do atraso aleatório, que se dá devido à aleatoriedade das chegadas de veículos, 

utiliza-se a Equação 8. 

                        
    

  
                                                    (8) 

onde:        T: é o período de análise; 

X: o grau de saturação; 

c: capacidade da aproximação; 

I: é o efeito da aproximação à montante na forma de 

chegada dos veículos, e 

K: é o parâmetro que representa o efeito do tipo de 

controlador. 

O parâmetro K pode ser obtido através da Tabela 2, que relaciona as 

unidades de extensão ou controladores de tempo fixo aos graus de saturação. 

Tabela 2 – Valores de k para o tipo de controle 

≤ 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 ≥1,0

0,04 0,13 0,22 0,32 0,41 0,50

0,08 0,16 0,25 0,33 0,42 0,50

0,11 0,19 0,27 0,34 0,42 0,50

0,13 0,20 0,28 0,35 0,43 0,50

0,15 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50

0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50

0,23 0,28 0,34 0,39 0,45 0,50

3,5

Unidade de extensão (s)
Grau de saturação (X )

≤ 2,0

2,5

3,0

0,50 0,50 0,50 0,50

4,0

4,5

5,0ª

Controlador de tempo 

fixo ou não atuado
0,50 0,50

 

Fonte: HCM 2010 

Notas: Para uma unidade de extensão e o valor de kmín, com X=0,50: k = (1-2 kmín)     (X-0,50) + 

kmín.: onde k ≥ kmín e k ≤ 0,5. 
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 ª – para uma unidade de extensão maior que 5,0, extrapolar para encontrar k, mantendo k ≤ 

0,5 

Já para se obter o parâmetro I, é necessário conhecer o grau de 

saturação da interseção à montante, que na Tabela 3 é representado pela variável 

Xu. 

Tabela 3 – Valores de I para aproximações semaforizadas à montante 

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 ≥1,0

0,922 0,858 0,769 0,650 0,500 0,314 0,090

Grau de saturação na interseção à montante, Xu

I
Fonte: HCM 2010 

Nota: I = 1,0 – 0,91Xu
2,68

 e Xu ≤  1,0 

O atraso causado devido à fila remanescente, dado por d3, pode ser 

determinado pelas equações 9 a 11. 

   
            

  
                                                                                         (9) 

        
  

            
                                                           (10)         

     
  

              
                                                              (11) 

onde: 

d3: atraso devido à filas de supersaturação; 

X: grau de saturação da interseção; 

c: capacidade (veí/h); 

t: duração do período de análise (h); 

Fi: fila inicial no início do período T (veic); 

T: tempo de duração da demanda não atendida em T(h), 

e 

u: parâmetro de atraso.    
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Um exemplo da variação do atraso em relação ao grau de saturação é 

mostrado na Figura 12 elaborada por Akçelik e Nagui (1993), nela é possível 

observar a dependência de cada tipo de atraso em relação ao grau de saturação 

presente na via. 

Figura 12 – Influência do grau de saturação no cálculo do atraso HCM 2010 

 

Fonte: Akçelik e Nagui (1993) 

Na Figura 12, T representa o período de análise em frações de hora. 

Nesse exemplo foi feita a análise de uma aproximação com tempo de verde (g) igual 

à 50 s, ciclo (C) de 100 s e fluxo de saturação (s) de 1800 veículos por hora, 

assumindo parâmetro de atraso (u) igual a 0,5 e capacidade (c) de 900 veículos por 

hora. 
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Conforme observado na Figura 12, o atraso aleatório para níveis de 

saturação baixos a médios é insignificante, porém ele aumenta acentuadamente à 

medida que a capacidade na aproximação chega próximo ao valor máximo. A 

medida que o grau de saturação passa de valores altos (≥0,9), o atraso de filas 

remanescentes se torna mais dominante. Também é visto na Figura 12 que o atraso 

aleatório e o atraso de filas remanescentes são altamente dependentes da duração 

do período de fluxo estudado.  

2.8 Método de estimação (por coleta) do atraso pelo HCM (HCM 2) 

Diferente do método de estimação do atraso do HCM, o método de 

medição utiliza outros fatores para medir esse parâmetro, possibilitando medir o 

valor real do atraso médio sofrido por um veículo. 

Esse método baseia-se na contagem de filas em uma aproximação 

durante intervalos de tempo pré-determinados. Segundo o manual HCM 2010, essa 

técnica é mais recomendada para aproximações não saturadas, pois o acúmulo 

significativo de filas pode torná-la impraticável.  

Para isso são coletados basicamente três dados em campo, volume, 

paradas e veículos parados no intervalo. O processo pode ser melhor entendido 

seguindo os seguintes passos: 

a) Em intervalos de 10, 12, 15, 18 ou 20 segundos são coletados o 

volume de veículos que passa pela retenção da aproximação 

estudada e também os veículos que estão parados devido ao 

controle dessa aproximação. 

b) Serão coletadas no mínimo 60 amostras (se o intervalo for de 15 

segundos, serão coletados 15 minutos, dividido nesses intervalos). 

Assim serão somados todos os dados dos intervalos, veículos que 

pararam, volume total e o número de veículos que estavam parados 

durante o intervalo. 
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c)  Tempo em fila por veículo (segundos/veículo): 

                         

                           
                               

            
        

(12) 

O fator de ajuste 0,9 é usado para amenizar os erros que podem ocorrer 

quando a técnica de contagem de filas é usada para estimar atraso. Segundo o 

HCM 2010 esse fator é bastante constante para uma variedade de condições.  

d) Número de veículos parados por faixa por ciclo (veículos/faixa): 

                             
                

                                      
 

(13) 

e) Fator de correção de aceleração e desaceleração 

(segundos/veículo), esse fator é obtido a partir da Tabela 4, que 

relaciona a velocidade de aproximação com o número médio de 

veículos parando. Esse fator ajusta o atraso para compensar o tempo 

perdido de aceleração e desaceleração, que não podem ser medidos 

diretamente com técnicas manuais. 

Tabela 4 – Fator de Correção Aceleração-Desaceleração (s/veí) 

Velocidade de 

aproximação 

(km/h) 

Número médio de veículos parando 

≤7 

veí/faixa/ciclo 

8-19 

veí/faixa/ciclo 

20-30 

veí/faixa/ciclo 

≤37 +5 +2 -1 

>37-45 +7 +4 +2 

>45 +9 +7 +5 

Fonte: HCM 2010 
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f) Fração de veículos parando: 

                            
                

            
 

(14) 

g) Atraso de aceleração desaceleração: 

                                  

                                                                         

(15) 

Finalmente o atraso é dado como: 

h) Atraso na aproximação (segundos/veículo): 

                     

                                                                

  (16) 

De acordo com HCM 2010, o método de medição de atraso em campo 

não mede diretamente os atrasos decorrentes da aceleração e desaceleração dos 

veículos. Esses elementos de atraso são muito difíceis de medir sem equipamentos 

de rastreamento mais sofisticados. No entanto, essa técnica obtém uma estimativa 

razoável do atraso utilizando-se de fatores de ajuste adequados. Um fator com o 

objetivo de explicar erros de amostragem e o outro explica a falta de mensuração 

dos atrasos de aceleração e desaceleração. 

2.9 Comparação entre dados simulados e coletados em campo 

Um modelo de simulação é uma representação matemática de um 

processo real para “simular” o seu comportamento (GUT, 2005). Em várias áreas da 

engenharia é comum o uso de modelos de simulação para a avaliação de 

desempenho, otimização ou dimensionamento de diversos tipos de variáveis. 
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Em diversas ocasiões é preciso lidar com dados experimentais (coletados 

em campo) e com dados de simulação gerados por computador (modelados). E a 

comparação entre esses valores é uma etapa crucial na análise, resultados e 

discussão de um estudo. 

Comparando resultados experimentais com os de uma simulação, pode-

se confirmar se o modelo matemático proposto consegue representar fielmente a 

realidade. A diferença entre resultados experimentais e de simulação podem ter 

diversas fontes. Que podem ser inerentes tanto à má representação do modelo, à 

comparação de medidas diferente, erros na coleta e erros de calibração. 

2.9.1 Erros de dados obtidos em campo 

Dados de campo são coletados através de instrumentos de medição ou 

técnicas analíticas que fornecem informações quantitativas ou qualitativas. Estes 

dados coletados podem ser corrigidos através de equações de calibração, métodos 

estatísticos (cálculo de média, desvio padrão, etc.) e podem ainda ser usados para 

calcular outras grandezas (GUT, 2005). 

Três são os erros mais comuns em dados coletados de campo, o erro 

sistemático, que se repete a cada medida prejudicando sua exatidão; o erro aleatório 

que prejudica a precisão da media e é de difícil controle; e a propagação do erro no 

tratamento dos dados, pois nesse tratamento algumas grandezas são calculadas a 

partir de dados coletados em campo, que já pode conter erros de coleta e se 

propagarem para outras variáveis dependentes dele.    

2.9.2 Erros de dados obtidos na simulação 

O comportamento dos veículos pode ser representado através de 

modelos matemáticos que tem o objetivo de correlacionar às condições operacionais 

com as características do processo usando a teoria dos fundamentos de engenharia 

e correlações empíricas. 

Para construção de um modelo de simulação os fenômenos do processo 

são analisados e é feita a sua idealização, representada através de equações 

matemáticas. Este modelo geralmente possui parâmetros empíricos que são 

ajustados usando dados experimentais. A simulação é a resolução do modelo 
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matemático para dadas condições do fenômeno. Geralmente são especificadas 

condições de “entrada” para que a simulação forneça uma predição de “saída” 

(GUT, 2005). 

2.9.3 Comparando resultados 

Vários são os métodos usados para comparação de resultados, na 

literatura é possível observar técnicas de estatística descritiva, bem como técnicas 

de inferência estatística, nas quais usualmente se considera que as médias 

populacionais dos valores observados e dos simulados são iguais, mediante uso de 

intervalos de confiança. Segundo Aquino (2013), a imensa maioria dos estudos de 

simulação utiliza apenas técnica de estatística descritiva.  

Dentre as formas de comparação de resultados, as mais comuns são 

através de tabelas e gráficos, onde fica visível o desvio entre valores observados e 

modelados. O erro relativo é calculado tendo como base o resultado de campo:   

erro = valor de campo – valor modelado / valor de campo.    

Outra técnica utilizada para a comparação desses dados é a de análise 

de correlação e regressão, que é feita entre os valores observados e os valores 

simulados. Esse método já vem sendo utilizado em estudos de validações de 

modelo nos últimos anos. No trabalho de Kuwahara et. al. (2010), foi utilizada a 

análise de regressão para comparar dados de volume agregados em 10 (dez) 

minutos. O gráfico de dispersão e o valor do coeficiente de correlação amostral 

podem ser vistos na Figura 13. 

Figura 13 – Gráfico de validação do simulador AVENUE 

 

Fonte: Kuwahara et. al. (2010) 
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Outro fator importante para comparação entre os valores simulados e os 

observados são os critérios de avaliação do tamanho do erro de estimação, ou seja, 

qual a diferença aceitável entre esses valores. Choa et al. (2000) recomenda alguns 

parâmetros e critérios de aceitação, o que ocorre também em algumas agências 

gestoras de tráfego que determinam níveis de aceitação para validação de modelos 

de tráfego como a COLTRANS (California Departament of Transportation). Os 

critérios determinados por Choa et al. (2000) podem ser vistos na Tabela 5. 

Tabela 5 – Critérios para validação de modelos de microssimulação de tráfego  

 

  Fonte: Choa et al. (2000) 

De forma geral, se os desvios entre resultados observados e modelados 

são altos, pode-se afirmar que ou o modelo proposto não representa a realidade, ou 

os resultados simulados diferem dos valores das grandezas observadas. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Introdução 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma metodologia para 

comparação da medida de desempenho atraso modelada por diferentes métodos, 

para que assim seja possível analisar as semelhanças e principais diferenças entre 

eles, tendo como foco a identificação do tipo de medição de atraso de cada método 

analisado. 

Primeiramente, serão apresentados alguns fatores que influenciam na 

escolha do local para a realização do estudo, pois as características afetam na 

precisão da coleta, na modelagem e na dificuldade com que esses dados podem ser 

obtidos. Em seguida será apresentada a etapa de recalibração do laço, responsável 

pela coleta de dados do SCOOT, no local escolhido. 

Depois serão codificadas e calibradas as redes nos simuladores utilizados 

(TransModeler e VISSIM), em seguida apresentados os processos de coleta dos 

dados necessários para calibração dos simuladores e para os cálculos das medidas 

de desempenho pelos diferentes métodos. Finalmente serão exibidos os métodos 

que serão comparados e os processos de comparação dos dados obtidos pelos 

diferentes procedimentos estudados, utilizando-se análises estatísticas. O 

Fluxograma 1 representa as etapas utilizadas na metodologia. 
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Fluxograma 1 - Metodologia   

 

Fonte: Autor 

3.2 Seleção do ponto de coleta 

Para a seleção do ponto de coleta serão definidos alguns critérios que 

irão facilitar e diminuir os fatores que podem gerar algum tipo de erro nos dados 

obtidos: 

1- O CTAFOR possui um sistema de CFTV responsável por monitorar o 

tráfego nas principais vias de Fortaleza, como pode ser visto na Figura 

14, então para que a coleta de dados seja mais fácil e precisa, o local 

escolhido tem que estar na região de monitoramento das câmeras do 

CTAFOR; 
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Figura 14 – Rede CFTV do CTAFOR 

 

Fonte: Base de dados CTAFOR 

2- O link selecionado tem que ser o mais isolado possível, para que as 

chegadas sejam minimamente influenciadas pela presença de outro 

tipo de controle; 

3- O link deverá ter apenas um laço de detecção, pois acredita-se que 

esses links estão menos passíveis a erros; 

4- O tempo de jornada deve ser maior ou igual a 8s; 

 

Como pode ser visto na Figura 15, são poucos os semáforos que estão 

dentro dos critérios estabelecidos, pois a maioria dos semáforos com tecnologia 

SCOOT se encontra em redes bastante densas. 
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Figura 15 – Rede de semáforos com tecnologia SCOOT 

 

Fonte: Base de dados CTAFOR 

Esses critérios são importantes para que se possa garantir uma 

amostragem homogênea de dados, assim diminuindo os erros possíveis na coleta e 

a influência de outros fatores que venham a dificultar a obtenção desses dados e a 

modelagem dessas redes. 

3.2.1 Ponto de coleta selecionado 

A seleção do ponto de coleta baseou-se nos critérios e no campo de visão 

da câmera presente no local. Assim foi selecionada para coleta de dados a 

aproximação oeste do semáforo de código 168 (em destaque nas Figuras 14 e 15), 

que se encontra no cruzamento das Av. Silas Munguba com Av. Bernardo Manuel. O 

ponto selecionado pode ser visto na Figura 16, onde a aproximação escolhida para 

validação do sistema SCOOT está destacada em vermelho. 

 



49 
 

Figura 16 – Cruzamento das vias Av. Silas Munguba com Av. Bernardo Manuel 

 

Fonte: Autor 

A Tabela 6 relaciona as características operacionais da aproximação 

estudada, além das informações acerca dos critérios de escolha, assim como o 

volume médio diário do ponto selecionado, para o ano de 2016. 

Tabela 6 – Característica do ponto selecionado 

Cruzamento (aproximação) 
VMD 

(2016) 

Qtde.  

laços 

Tempo de 

percurso (s) 

SILAS MUNGUBA x BERNARDO 

MANUEL (oeste) 
16105 1 11 

Fonte: Autor 

Depois de selecionado o ponto de acordo com as condições adotadas, 

para garantir a homogeneidade do processo amostral, o próximo passo é a 

recalibração do ponto selecionado. 
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3.3 Recalibração do SCOOT no ponto de coleta 

A recalibração se trata de um processo onde são verificados os valores 

inicialmente calibrados no sistema SCOOT (JTIM, MAXQ, ELAG, SLAG E SATO), ou 

seja, esses valores serão medidos novamente em campo para que na coleta eles 

estejam atualizados e não coletem informações erradas. 

O processo de recalibragem pode ser encontrado no manual do sistema 

SCOOT, que foi apresentado na seção 2.3.3 deste trabalho. Com os links 

calibrados, a primeira hora foi descartada pois acredita-se que estes valores iniciais 

não modelem de forma correta pois podem conter erros devido à adaptação do 

sistema. 

3.3.1 Recalibração do ponto selecionado: aplicação 

Seguindo o procedimento de calibração determinado no manual do 

sistema, foi recalibrado o ponto escolhido para validação da medida de desempenho 

atraso. A Tabela 7 mostra as características dos links antes do processo de 

recalibração. 

Tabela 7 – Característica do link recalibrado 

Cruzamento (aproximação) JTIM MAXQ SATO 

SILAS MUNGUBA x BERNARDO MANUEL (oeste) 11 42 15 

 Fonte: Autor 

No processo de recalibração do link nenhum valor (JTIM, MAXQ e SATO) 

foi alterado, isso se deve ao fato de que sua configuração não foi alterada desde a 

última vez que foi calibrado no ano de 2007.   
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3.4 Codificação e calibração das redes nos simuladores 

Nessa etapa serão criadas as redes dos cruzamentos a serem modelados 

nos simuladores TransModeler e Vissim, para isso serão utilizados os dados de 

características das vias, como número de faixas, comprimento dos links, fluxo de 

saturação, velocidade, volume de veículos, tempos semafóricos e configuração 

semafórica. 

Os dados utilizados nessa etapa são obtidos tanto na etapa de calibração 

do SCOOT, quanto na etapa de coleta de dados, que será apresentada ainda nesse 

capítulo. 

3.4.1 Codificação e calibração da rede no simulador VISSIM 

A codificação da rede no simulador VISSIM iniciou-se com a montagem 

da geometria do cruzamento, para isso foi utilizada uma imagem extraída do Google 

Earth como plano de fundo. Em sequencia foram inseridos os seguimentos que 

representam as linhas de retenção e os estágios semafóricos que controlam o 

cruzamento. Na Figura 17, pode-se observar a rede codificada no VISSIM e que foi 

utilizada na modelagem. 

Figura 17 – Rede codificada no microssimulador VISSIM 

 

Fonte: Autor 
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Os dados de entrada da rede, isto é, programação semafórica e volume 

veicular, foram inseridos no simulador de acordo com coletas de campo e planilhas 

semafóricas disponibilizadas pelo CTAFOR. A velocidade desejada também foi 

observada em campo, seu valor foi definido em 37 km/h no trecho analisado.  

Também foi inserida na rede a seção que se desejava coletar a medida 

alvo analisada: atraso. Essa seção corresponde ao trecho entre o laço de detecção 

e a retenção da aproximação oeste do cruzamento estudado, Av. Silas Munguba x 

Av. Bernardo Manuel.  

Na calibração do simulador VISSIM, foi utilizado o modelo de car 

following, que terá como parâmetro calibrado a distância entre os veículos parados, 

tomando como medida alvo o fluxo de saturação. No simulador esse parâmetro 

segue o modelo de Weidemann (1974), que depende basicamente da distância 

média entre veículos e de fatores multiplicadores e aditivos. Em campo, a distância 

entre veículos foi de aproximadamente 2 metros. 

Na fase de calibração foram executadas 30 simulações de quinze minutos 

(além dos dois minutos de “aquecimento”) para cada combinação de valores do 

parâmetro ajustados (fator aditivo e fator multiplicativo). A calibração foi realizada 

com base na avaliação das diferenças entre as médias amostrais da medida-alvo 

simulada e a obtida em campo.   

3.4.2 Codificação e calibração da rede no simulador TransModeler 

A etapa de codificação da rede no simulador TransModeler é semelhante 

à do Vissim, tendo os mesmos princípios e os mesmos dados inseridos. A diferença 

é que neste simulador a medida alvo foi coletada a partir do segmento criado, que 

corresponde à aproximação estudada, e não por uma seção compreendida entre 

coletores de dados, como no VISSIM. A Figura 18 mostra a rede codificada no 

TransModeler. 
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Figura 18 – Rede codificada no microssimulador TransModeler 

 

Fonte: Autor 

 

Na etapa da calibração do simulador TransModeler será utilizado o 

parâmetro headway buffers, que está ligado ao car-following, como foi sugerido pela 

própria desenvolvedora Caliper (2014), e terá como medida alvo o fluxo de 

saturação coletado em campo. Esse parâmetro é usado para cálculo da distância 

mínima em que um veículo em fluxo se sente seguro.  

Nessa fase foram executadas 30 simulações para cada combinação de 

buffers, pois esse parâmetro é dividido em três segmentos de população, que 

representam a agressividade de cada uma delas. São divididas da seguinte maneira 

de acordo com os valores default, 0,2 s (25% da população), 0,05 s (50% da 

população) e 0,1 s (25% da população). A variação na combinação dos valores foi 

feita a partir de um fator multiplicador aplicado igualmente a cada fração 

populacional.    

É importante mencionar que os fluxos de saturação utilizados para 

calibração dos dois simuladores de tráfego foram coletados em campo e eles 

também foram utilizados na calibração do mesossimulador SCCOT.  
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3.5 Coleta de dados 

A etapa de coleta de dados pode ser dividida em três etapas: primeiro a 

etapa de levantamento de dados do meso simulador SCOOT, a segunda etapa 

coleta dos simuladores TransModeler e Vissim e terceira coleta em campo. 

Como já foi definida a medida de desempenho a ser comparada, o atraso, 

a etapa de coleta de dados pode ser iniciada em cada um dos diferentes métodos 

analisados, pois só assim é possível saber quais dados não necessitam ser 

coletados. 

É importante salientar que durante o período coletado do mesossimulador 

SCOOT e na coleta de dados em campo, o semáforo presente no cruzamento 

permaneceu com tempos fixos, não implementando nenhum tipo de otimização, isso 

facilita a modelagem do semáforo nos simuladores e também a precisão das 

variáveis encontradas. Na Figura 19 é possível observar os tempos semafóricos que 

estavam vigentes no local durante a coleta de dados. 

Figura 19 – Tempos semafóricos do semáforo 168 (Av. Silas Munguba x Av. Bernardo Manuel) 

 

Fonte: CTAFOR 
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A coleta de dados foi realizada em uma terça-feira, no período de 

10h45min às 12h00min, assim os tempos semafóricos que estavam em execução 

correspondem ao Plano 3, ou seja, de acordo com o diagrama de estágios e os 

tempos do Plano 3 que podem ser visualizados na Figura 19, no momento da coleta, 

as aproximações oeste e leste tinha 59 segundos de verde, as aproximações norte e 

sul tinha 55 segundos de verde e o cruzamento operava com um ciclo de 128 

segundos. 

3.5.2 Coleta de dados no mesossimulador SCOOT 

 A variável atraso estudada nesse trabalho pode ser encontrada no banco 

de dados do SCOOT como atraso veicular, pois a variável atraso fornecida pelo 

sistema pode ser entendida como fila média e não o atraso médio sofrido por cada 

veículo, como dito no Capítulo 2 deste trabalho.  

O atraso veicular fornecido pelo sistema SCOOT se trata de um dado 

secundário, ou seja, ele depende de outras variáveis consideradas independentes, 

aquelas que o SCOOT coleta diretamente de campo. As duas variáveis 

independentes que são coletadas em campo e que são necessárias para o cálculo 

do atraso veicular, são o atraso (fila média, dada em veículos) e fluxo (volume 

veicular, dada em veículos por hora). A razão entre essas duas variáveis nos 

fornece a informação de atraso veicular (tempo médio perdido por cada veículo, 

dado em segundo). 

O banco de dados do sistema SCOOT pode ser acessado através da 

plataforma ASTRID (Automatic SCOOT Traffic Information Database). A sua função 

básica é armazenar informações fornecidas pelo sistema SOOT e agregá-las em 

intervalos de 15 minutos, assim a variável atraso veicular é armazenada em valores 

médios dos intervalos de 15 minutos. 

Com a facilidade de extração do banco de dados ASTRID, basta informa-

lo qual o link e a variável que se deseja obter as informações, assim serão gerados 

arquivos em formato “txt” com os dados, que podem ser convertidos em planilhas 

eletrônicas. O ASTRID agrega os dados em intervalos de 15 minutos, organizando-

os por link, data, hora e variável. A Figura 20 mostra um exemplo de arquivo gerado 

pelo banco de dados do sistema. 
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Figura 20 – Exemplo de arquivo extraído do ASTRID 

 

Fonte: Banco de dados ASTRID 

3.5.3 Coleta de dados de campo 

A coleta de dados de campo pode ser dividida em duas etapas básicas: a 

coleta de dados realizada por vídeo, feito pela câmera do sistema de CFTV do 

CTAFOR e a coleta de dados feita por veículos embarcados com sistema GPS. É 

importante ressaltar que as duas etapas foram realizadas no mesmo dia e intervalo 

de tempo, para que seja válida a comparação das amostras. Também é necessário 

salientar que esses dados foram utilizados na etapa de codificação das redes nos 

simuladores, como dito na seção 3.5.2.  

I) Etapa de coleta por vídeo 

Nessa etapa foram coletados os dados de volume veicular, fluxo de 

saturação e filas. Essas informações são necessárias na etapa de codificação das 

redes, medição de atrasos pelo método HCM 2010 e análise dos dados para 

validação. Na Figura 21 tem-se a imagem fornecida pelo sistema CFTV do CTAFOR, 

a câmera utilizada foi a de código C33, localizada no cruzamento estudado, Av. Silas 

Munguba x Av. Bernardo Manuel. 
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Figura 21 – Câmera C33 localizada no cruzamento das avenidas Silas Munguba 

com Bernardo Manuel 

 

Fonte: Sistema CFTV do CTAFOR 

Como pode ser visto na Figura 21, a localização da câmera no 

cruzamento favorece a visão da aproximação oeste, um fator determinante para a 

escolha do local, pois é necessário que seja possível ver, na mesma imagem, a faixa 

de retenção e o fim da fila formada pelos veículos.  

No processo de coleta de campo são necessários procedimentos 

específicos para cada variável. No caso do fluxo veicular, o processo é bastante 

simples, pois se trata da contagem direta com base na observação e nos períodos 

especificados, que neste caso foi de 15 minutos. 

O processo de coleta da variável atraso se deu da forma exigida pelo 

método HCM – 2010, descrito na seção 2.8, onde foram coletados o tamanho das 

filas, em veículos, pela observação de intervalos de 15 segundos, e também a 

quantidade de veículos que cruzam a retenção. Esse procedimento é repetido para 

cada período de 15 minutos analisados.  

 

 

 



58 
 

II) Etapa de coleta por GPS 

 Na coleta de dados por GPS foram obtidas quatro informações básicas 

para medição do atraso sofrido pelos veículos coletores, que são tempo (descrita em 

horas:minutos:segundos), posicionamento (latitude e longitude), velocidade (metros 

por segundo) e distância (metros). Essas são informações básicas coletadas por 

GPS. 

  Após a coleta das informações em campo os dados são descarregados 

no computador e são tratados e analisados com o auxílio da ferramenta Excel e 

seguindo a metodologia de Quiroga e Darcy (1999), apresentada na seção 2.4 deste 

trabalho. Um exemplo de dados coletados por GPS pode ser visto na Figura 22. 

Figura 22 – Dados coletados por GPS 

 

Fonte: Autor    

O tratamento dos dados é feito com base nas coordenadas exatas de 

longitude e latitude do laço e da retenção da aproximação estudada, ou seja, os 

dados coletados pelos aparelhos GPS são filtrados por esses valores de 

posicionamento, resultando apenas no trajeto percorrido entre o laço e a retenção, 

que é onde ocorre o atraso modelado pelo SCOOT e que se deseja validar.  

Para obter os valores de atraso, são medidos os tempos de percurso que 

cada veículo levou para percorrer o trecho entre o laço e a retenção, isto é, o tempo 

de jornada na aproximação, e desse valor é subtraído o tempo de percurso de um 

pelotão em fluxo livre na mesma aproximação e mesmo trecho. Esse procedimento é 

realizado para todos os veículos e todas as observações, por fim esses valores são 

agregados em intervalos de 15 minutos. 
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3.5.4 Coleta de dados de campo: Aplicação 

 

I) Etapa de coleta por vídeo 

Dado os procedimentos para levantamento de dados de campo, foram 

realizadas filmagens na aproximação selecionada durante o período de 01h15min, 

que corresponde ao intervalo estudado. Com o auxilio da filmagem foi possível 

minimizar os erros de coleta dos dados. A Figura 23 mostra a planilha de contagem 

de volume de tráfego. 

Figura 23 – Pesquisa de volume de tráfego 

 

Fonte: Autor 

Já para a contagem do tamanho das filas, que é exigido pelo método 

HCM – 2010 foi utilizada a planilha ilustrada na Figura 24, onde foram separados os 

intervalos de contagem e o tamanho da fila presente em cada instante de 15 

segundos.  

 

 

 



60 
 

Figura 24 – Pesquisa de tamanho de fila 

 

Fonte: Autor 

II) Etapa de coleta por GPS 

Nessa etapa foram utilizados quatro veículos com GPS embarcado, esses 

veículos fizeram uma rota previamente estabelecida para que fosse coletado o 

máximo possível de observações durante os intervalos de 15 minutos, que compõe 

as amostras. A Figura 25 mostra a rota realizada por esses veículos. 

Figura 25 – Rota de coleta de dados dos veículos embarcados com GPS 

 

Fonte: Autor 
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Com os dados obtidos e tratados de acordo com o procedimento antes 

explicado, foram gerados, além dos atrasos, gráficos espaço X tempo onde é 

possível observar o comportamento do veículo durante o percurso do laço até 

retenção. Os Gráficos 1, 2, 3 e 4 estão agregando as observações realizadas por 

todos os veículos em seus respectivos intervalos de 15 minutos. 

Gráficos 1 – Atrasos sofridos pelos veículos embarcados com GPS entre 10h: 45min e 11h: 00min 

 

Fonte: Autor 

Gráficos 2 – Atrasos sofridos pelos veículos embarcados com GPS entre 11h: 15min e 11h: 30min 

 

Fonte: Autor 
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Gráficos 3 – Atrasos sofridos pelos veículos embarcados com GPS entre 11h: 30min e 11h: 45min 
 

 

Fonte: Autor 

 

Gráficos 4 – Atrasos sofridos pelos veículos embarcados com GPS entre 11h: 45min e 12h: 00min 

 

Fonte: Autor  

Nos gráficos é possível observar pelo eixo das abscissas o tempo de 

percurso de cada veículo e no eixo das ordenadas o espaço percorrido. Na série 

descrita com Padrão (em preto) é representado o tempo de percurso de um pelotão 

em fluxo livre, nesse caso é percebido que alguns veículos conseguem desenvolver 



63 
 

velocidades acima da que foi considerada como padrão, isso pode se dar por vários 

motivos, seja pela agressividade do motorista ou por que o veículo não encontra-se 

em pelotão, conseguindo atingir velocidade mais altas. 

Quando uma série de dados permanece por dado período de tempo 

seguindo o eixo horizontal, quer dizer que o veículo está parado, ou seja sofrendo 

atraso. O atraso de aproximação pode ser visto no gráfico como a diferença entre o 

tempo da série Padrão e o tempo final da série observada. Veículos que tiveram 

tempo de percurso menor que a série Padrão foram contabilizados com atraso zero.  

3.6 Seleção dos métodos a serem comparados 

A escolha de quais métodos serão comparados se dará de maneira que 

se possa atingir os objetivos predeterminados neste estudo. Como a metodologia de 

medição HCM 2010 é adota como atraso real sofrido pelos veículos na maior parte 

da literatura e nos estudos de tráfego, ele também será adotado como principal 

parâmetro de comparação. Outros objetivos da comparação é avaliar a relação entre 

os simuladores de tráfego estudados, VISSIM, TransModeler e SCOOT, além de 

analisar quais métodos se aproximam mais uns dos outros. Então foram 

selecionados os seguintes cenários: 

a) Atraso pela metodologia de cálculo HCM (HCM 1) x metodologia de 

medição HCM (HCM 2); 

b) Atraso HCM 2 x atraso estimado pelo SCOOT; 

c) Atraso HCM 2 x atraso medido por GPS 

d) Atraso HCM 1 e HCM 2 x atraso modelado pelos simuladores 

VISSIM e TransModeler; 

e) Atraso modelado pelo SCOOT x atraso modelado pelos 

simuladores VISSIM e TransModeler; 

f) Análise de correlação entre todas as metodologias. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos pelos diferentes 

métodos analisados nesse trabalho, seguidos da comparação e comentários que 

complementam o entendimento sobre as informações obtidas. A comparação será 

realizada de acordo com a metodologia apresentada no Capítulo 3, ou seja, por 

análise de desvios entre as médias e análises de regressão linear. 

Primeiramente, serão comparadas as principais metodologias de 

estimação do atraso veicular médio e depois será realizada uma breve análise da 

relação existente entre todos os métodos analisados. Assim espera-se esclarecer as 

principais semelhanças e diferenças existentes entre os mesmos.  

4.1. Resultados  

a. Atraso pela metodologia de cálculo HCM (HCM 1) x metodologia de medição 

HCM (HCM 2). 

Primeiramente, serão apresentados os atrasos medidos através do 

método HCM 2010, tanto o método de cálculo (HCM 1) quanto o de medição (HCM 

2), esse último será considerado como a estimativa real do atraso sofrido pelos 

veículos na aproximação estudada. A Tabela 8 e o Gráfico 5, apresentam os valores 

estimados pelos métodos  e o erro entre eles. 

Tabela 8 – Atraso HCM 2010 

Atraso HCM 2010 

Fluxo (veículos/ 15 
min) 

Grau de 
saturação (%) HCM 2 (s) HCM 1 (s)  Erro (%) 

244 72% 34,7 33,4 4% 

263 77% 36,6 35,6 3% 

277 81% 39,3 37,7 4% 

305 90% 40,6 44,9 -11% 

 
Média 37,8 37,9 0,0% 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 5 – Atraso HCM 2010 

 

Fonte: Autor 

A análise comparativa dos métodos será realizada seguindo os princípios 

da seção 2.9.3, ou seja, através da análise do erro entre valores modelados em 

relação aos valores observados e da análise de regressão linear entre as variáveis. 

O Gráfico 6 e mostra as analise de regressão entre as amostras.  

Gráfico 6 – Gráfico de dispersão entre HCM 2 e HCM 1  

 

Fonte: Autor 
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É possível perceber uma razoável correlação entre as amostragens 

realizadas, apresentando coeficiente de correlação amostral aproximadamente igual 

a 90%. O erro percentual médio das diferenças das médias amostradas foi de 

aproximadamente 0%.  

Porém, se cada intervalo for analisado separadamente, é possível 

observar que quando a saturação está em um valor considerado baixo (<90%), as 

amostragens ficam bastante próximas, com erros que não ultrapassam 4%, porém 

quando o grau de saturação chega a 90% a discrepância entre os valores cresce 

consideravelmente. Isso pode ser explicado de acordo com a seção 2.3, pois a 

componente atraso aleatório influencia o cálculo do atraso HCM consideravelmente 

quando os valores de saturação chegam próximos ao máximo, maximizando esse 

valor, como foi percebido no caso analisado. 

b. Atraso HCM 2 x atraso estimado pelo SCOOT. 

A comparação entre o HCM 2 e o atraso estimado pelo SCOOT, se 

realizará da mesma forma que a comparação dos métodos anteriores. Esse tipo de 

comparação também pode ser entendida como “validação” do modelo SCOOT, se 

for considerado que o método HCM 2 é dito como atraso real de campo.  

No Gráfico 7 e na Tabela 9 são mostradas os dados coletados nos dois 

métodos. 

Gráfico 7 – HCM 2 x SCOOT 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 9 – HCM 2 e SCOOT 

Atraso HCM 2 x SCOOT 

Fluxo (veículos/ 
15 min) 

Grau de 
saturação (%) HCM 2 (s) SCOOT (s) Desvio (%) 

244 72% 34,7 33,6 3% 

263 77% 36,6 34,4 6% 

277 81% 39,3 39,2 0% 

305 90% 40,6 39,1 4% 

 
Média 37,8 36,6 3,3% 

 

Fonte: Autor 

A análise estatística entre os dois métodos é apresentada no Gráfico 8 a 

seguir: 

Gráfico 8 – Gráfico de dispersão entre HCM 2 e SCOOT 

 

Fonte: Autor 

O coeficiente de correlação entre os dois métodos também se mostrou 

bastante considerável (R = 96%), expressando uma proximidade entre eles. Os 

desvios também se mostraram baixos, não ultrapassando 6% e com média de 3,3%.  

Esse tipo de comparação já foi realizada em outros trabalhos, como em 

Aquino (2013), os valores obtidos de correlação e desvio da média para a variável 

atraso em interseções isoladas foram bastante próximos aos analisados no presente 

estudo. 
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Como pode ser vistos nos gráficos e tabelas apresentados, as medidas 

estimadas pelo mesossimulador SCCOT são bastante próximas das coletadas em 

campo, mostrando uma proximidade entre os tipos de atraso coletados nos dois 

métodos. As pequenas diferenças entre as medidas são aceitáveis, podendo ser 

explicadas devido ao fato do método HCM coletar o atraso de controle, que leva em 

consideração o atraso após a linha de retenção, já no SCOOT o atraso calculado é o 

de aproximação, onde é considerado o atraso até a retenção. Segundo Quiroga 

(1999) essa diferença em interseções sinalizadas é cerca de 5% em relação ao 

atraso de controle, então a estimativa do SCOOT se mostra bastante próxima a 

coletada pelo método HCM.   

c. Atraso HCM 2 x atraso medido por GPS 

Nesse tópico serão comparadas duas formas de medição de atraso, o 

método HCM 2 e a coleta por GPS. O tratamento de dados de GPS mostra o atraso 

real que cada veículo utilizado na coleta experimentou e os valores das amostras 

foram obtidos através da média entre esses atrasos em seus respectivos intervalos 

de coleta. Em média foram feitas 14 observações de atraso por GPS a cada 

intervalo de 15 minutos. O Gráfico 9 e a Tabela 10 mostram os dados coletados para 

a comparação desses métodos. 

Gráfico 9 – Método HCM 2 e GPS  

 

Fonte: Autor 
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Tabela 10 – Dados coletados HCM 2 e GPS 

Atraso HCM 2 x GPS 

Fluxo (veículos/ 15 
min) 

Grau de saturação 
(%) HCM 2 (s) GPS (s) Desvio (%) 

244 72% 34,7 35,8 -3% 

263 77% 36,6 35,4 3% 

277 81% 39,3 37 6% 

305 90% 40,6 37,2 8% 

 
Média 37,8 36,35 3,6% 

 

Fonte: Autor 

A comparação dos dois métodos é exibida no Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Gráfico de dispersão entre HCM 2 e GPS 

 

Fonte: Autor 

Na análise entre as médias obtidas é possível observar que em fluxos de 

saturação maiores, o desvio entre os valores são mais significativos, onde, na 

maioria das vezes, os valores coletados por GPS se apresentam menores que os 

valores medidos pelo método HCM. Essa diferença pode ser explicada da mesma 

maneira apresentada na comparação anterior, pois na medição de atraso por GPS, 

só foi considerado o trecho entre o laço detector SCOOT e a faixa de retenção da 

aproximação, excluído o atraso de aceleração ocorrido após essa faixa, que é 

considerado na metodologia HCM. 
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Outra justificativa para os valores mais baixos dos atrasos que foram 

coletados por GPS, é que em algumas observações os veículos atingiram 

velocidades acima daqueles consideradas como padrão, pois estavam fora da 

formação de um pelotão (que tem velocidade considerada como ideal nesse estudo), 

dessa maneira conseguiram reduzir suas medidas de atraso.    

Analisando o gráfico de dispersão e o coeficiente de correlação R é 

possível indicar uma boa correlação para os dois métodos. Apesar de serem 

medidas de atraso diferente, o índice de correlação alto é esperado, pois segundo 

estudos de Quiroga e Darcy (1999), os atrasos de controle e de aproximação 

apresentam valores bastante próximos, com índices de correlação R próximos a 

0,99. 

d. Atraso HCM 1 e HCM 2 x atraso modelados pelos simuladores TransModeler 

e VISSIM 

Comparar os resultados de uma modelagem de tráfego com dados reais é 

uma tarefa bastante complexa, pois as simulações de tráfego estão sujeitas a 

diversos erros devido ao grande número de variáveis que influenciam a modelagem 

de uma rede de tráfego. Nessa comparação serão analisados os métodos HCM 1 e 

2 em relação aos atrasos modelados pelos simuladores TransModeler e VISSIM. O 

Gráfico 11 e Tabela 11 mostram os resultados obtidos nesses métodos. 

Gráfico 11 – Metodologias HCM e simuladores de tráfego 
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Fonte: Auto 

Tabela 11 - Metodologias HCM e simuladores de tráfego 

Atraso metodologias HCM 2010 x simuladores de tráfego 

Fluxo (v/15min) 
Grau de 

saturação (%) 
HCM 2 (s) HCM 1 (s) VISSIM (s) 

TransModeler 
(s) 

244 72% 34,7 33,4 30,5 31,1 

263 77% 36,6 35,6 30,4 33 

277 81% 39,3 37,7 31 34 

305 90% 40,6 44,9 33,2 36,7 
 

Fonte: Autor 

Verificando os gráficos de dispersão e o coeficiente de correlação R é 

possível identificar uma melhor correlação entre a metodologia HCM 1 em relação 

aos simuladores de tráfego, principalmente no VISSIM. No TransModeler a 

correlação entre os diferentes métodos se mostrou bem próxima. A metodologia 

HCM 2 não teve correlação baixa, porém se comparada à metodologia HCM 1, essa 

última tem valores mais significativos. Os Gráficos 12, 13, 14 e 15 apresentam a 

dispersão entre os métodos. 

Gráfico 12 e 13 – Dispersão entre HCM 2 e 1 com VISSIM 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 14 e 15 – Dispersão entre HCM 2 e 1 com TransModeler 

 

Fonte: Autor 

Na análise dos desvios entre os métodos HCM e os simuladores 

apresentada na Tabela 12, é constatado que eles são consideravelmente altos, com 

médias de aproximadamente 17% para o VISSIM e 10,7% para o TransModeler.  

Tabela 12 – Análise estátistica dos atrasos entre metodologias HCM e simuladores de tráfego  

 

Atraso HCM 2 x simuladores de tráfego 

 

HCM 2 (s) VISSIM (s) 
Desvio 

VISSIM (s) 
TransModeler (s) 

Desvio 
TransModeler (s) 

R VISSIM 

 

34,7 30,5 12% 31,1 10% 

0,81 
 

40,6 33,2 18% 36,7 10% 

 

39,3 31 21% 34 13% R TransModeler 

  36,6 30,4 17% 33 10% 

0,95 Média 37,8 31,275 17,1% 33,7 10,8% 

       

 

Atraso HCM 1 x simuladores de tráfego 

 

HCM 1 (s) VISSIM (s) 
Desvio 

VISSIM (s) 
TransModeler (s) 

Desvio 
TransModeler (s) 

R VISSIM 

 

33,4 30,5 9% 31,1 7% 

0,97 
 

44,9 33,2 26% 36,7 18% 

 

37,7 31 18% 34 10% R TransModeler 

  35,6 30,4 15% 33 7% 

0,98 Média 37,9 31,275 16,8% 33,7 10,6% 

R = 0,95 
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Fonte: Autor 

Além da diferença entre os atrasos comparados, pois os simuladores 

foram programados para coletar atraso de aproximação e os métodos HCM estimam 

atraso de controle, a diferença percentual alta pode ser explicada de diversas 

maneiras, pois quando se trata de comparação entre métodos simulados e medidos, 

várias são as variáveis que podem influenciar nesses resultados.  

Uma variável bastante significativa para modelagem do atraso é a 

velocidade de fluxo livre, que se não for calibrada corretamente pode fornecer 

valores consideravelmente discrepantes de atraso, pois ela é tomada como 

velocidade alvo, onde o atraso é a diferença entre tempo de percurso com essa 

velocidade e o tempo de percurso experimentado pelo veículo modelado. 

A análise estatística apresentada mostra a ocorrência desse erro, pois o 

índice de correlação se mostrou consideravelmente alto, mostrando forte relação 

entre os métodos e em contrapartida os desvios também foram altos, identificando 

alguma consideração errônea na modelagem, que pode ser o valor adotado de 37 

km/h para velocidade de fluxo livre. Pois o modelo do microssimulador acaba 

adotando essa velocidade como velocidade de fluxo livre, como valor de referência 

para o cálculo do atraso, como visto na Equação 5. 

A velocidade de fluxo livre também compõe a formulação da metodologia 

HCM, porém ela só influência significativamente no cálculo do atraso de aceleração 

e desaceleração, que como visto na seção 2.7 só influencia significativamente em 

graus de saturação mais altos, que não é o caso do presente estudo.  

Além da velocidade, outro fator pode ter contribuído significativamente 

para o erro entres as metodologias, que é a utilização de alguns parâmetros defaut 

nos simuladores, assim a modelagem não foi capaz de representar satisfatoriamente 

a situação real estudada.  

e. Atraso modelado pelo SCOOT x atraso modelados pelos simuladores 

TransModeler e VISSIM 
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A comparação dessas duas modelagens tem o objetivo de analisar a 

possível utilização dos dados modelados pelo SCOOT na codificação ou calibração 

de redes modeladas em simuladores de tráfego. 

O Gráfico 16 e a Tabela 13 mostram os dados modelados pelos 

simuladores SCOOT, VISSIM e TransModeler. 

Gráfico 16 – Atraso SCOOT e simuladores de tráfego 

 

Fonte: Autor 

Tabela 13 – Atraso SCOOT e simuladores de tráfego 

Atraso SCOOT x simuladores de tráfego 

Fluxo (v/15min) 
Grau de 

saturação (%) 
SCOOT (s) VISSIM (s) TransModeler (s) 

244 72% 33,6 30,5 31,1 

263 77% 34,4 30,4 33 

277 81% 39,2 31 34 

305 90% 39,1 33,2 36,7 
 

Fonte: Autor 

A análise estatística apresentada na Tabela 14 e os Gráfico 17 e 18 a 

seguir, mostra uma correlação significativa entre a modelagem do atraso no SCOOT 

em relação aos atrasos modelados nos simuladores VISSIM e TransModeler, com 

valores de correlação amostrais de aproximadamente 0,71 e 0,84 respectivamente. 
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Gráficos 17 e 18 - Dispersão modelagem SCOOT com simuladores de tráfego 

  

Fonte: Autor 

Tabela 14 - Análise estática dos atrasos modelagem SCOOT e simuladores de tráfego 

 

Atraso SCOOT x simuladores de tráfego 

 

SCOOT (s) VISSIM (s) 
Desvio 

VISSIM (s) 
TransModeler (s) 

Desvio 
TransModeler (s) 

R VISSIM 

 

33,6 30,5 9% 31,1 7% 

0,71 
 

39,1 33,2 15% 36,7 6% 

 

39,2 31 21% 34 13% R TransModeler 

  34,4 30,4 12% 33 4% 

0,84 Média 36,575 31,275 14,2% 33,7 7,7% 
Fonte: Autor 

Os desvios, assim como na comparação do item d, foram considerados 

altos, mas a justificativa disso é também a mesma do item d, a consideração errônea 

de variáveis de entrada importantes para modelagem do atraso.     

f. Análise de correlação entre todas as metodologias 

Na análise de correlação entre todos os métodos estudados é observado 

que a correlação entre ele se mostrou satisfatória, com valores superiores a 0,7, 

mostrando uma considerável proximidade entre eles. É importante salientar que a 

metodologia de medição do HCM 2010 mostrou melhor média de correlação entre 

as outras metodologias, principalmente em relação ao SCOOT. Outra observação 

importante é a grande relação existente entre a metodologia de cálculo do HCM 

2010 e a modelagem nos microssimuladores. A Tabela 15 mostra a análise de 

correlação feita entre os métodos estudados. 
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Tablea 15 – Análise de correlação entre todos os métodos estudados 

  HCM 2 HCM 1 SCOOT GPS Transmodeler VISSIM 

HCM 2 1,00 
     HCM 1 0,90 1,00 

    SCOOT 0,96 0,79 1,00 
   GPS 0,88 0,79 0,95 1,00 

  Transmodeler 0,95 0,98 0,84 0,78 1,00 
 VISSIM 0,80 0,97 0,71 0,78 0,91 1,00 

Fonte: Autor 

No Gráfico 19 é possível observar a proximidade dos valores coletados em todas as 

metodologias. 

Gráfico 19 – Atrasos coletados nas diferentes metodologias 

  

Fonte: Autor 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A revisão da literatura deixa evidente que os estudos de tráfego 

necessitam de diversos tipos de variáveis para que seja possível uma análise 

confiável do seu comportamento. A utilização de mecanismos que auxiliem a tomada 

de decisão vem sendo, cada vem mais difundida no meio técnico. O uso destes 
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ferramentais por Engenheiros de Tráfego auxiliam na análise do desempenho de 

novos cenários urbanos, definição de novas estratégias de coordenação de 

semáforos, por exemplo, de forma a contribuir para a eficácia do sistema de trânsito. 

Os simuladores de tráfego estão cada vez mais aprimorados, permitindo 

uma melhor previsão dos efeitos de intervenções na malha viária. Contudo, esse 

aperfeiçoamento traz consigo a necessidade de um maior número de variáveis de 

tráfego, tornando mais complexa a obtenção desses dados. Sistemas de controle de 

tráfego com ferramentas que coletam dados de campo são utilizados em diversas 

cidades e constituem uma rica fonte dados de tráfego, que são coletados 

automaticamente. 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar, por meio de análise 

comparativa, a variável atraso veicular médio estimada por diferentes métodos, 

buscando verificar qual tipo de atraso cada um estima, avaliando a relação existente 

entre eles e assim analisar suas possíveis utilizações no desenvolvimento de 

estudos dos fenômenos de transportes.   

De forma a consolidar todas as etapas deste estudo, foi realizada uma 

revisão bibliográfica para permitir uma compreensão mais profunda sobre a variável 

atraso veicular e sobre a abordagem que cada metodologia analisada realiza sobre 

a mesma. De acordo com a concepção dos objetivos específicos traçados no início 

deste trabalho, inicialmente, foram selecionados os principais métodos de estimação 

de atraso veicular médio em interseções semaforizadas. Foram verificados os 

elementos que definem cada uma das medidas de atraso consideradas, além dos 

critérios utilizados por cada método de coleta dessa variável, servindo como recurso 

para definir aspectos importantes da modelagem e medição do atraso. 

 

O segundo objetivo específico abordou a obtenção das estimativas de 

atraso dadas pelos métodos selecionados através de uma aplicação prática, onde o 

primeiro passo foi a seleção do local analisado, baseando-se em quatro critérios: 

existência de câmera de monitoramento no local, link mais isolado possível, apenas 

um laço de detecção na aproximação e tempo de jornada mínimo de 8 segundos. O 

segundo passo foi a recalibração do SCOOT no ponto de coleta, para que o sistema 
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pudesse modelar mais precisamente as variáveis do modelo. O terceiro e último 

passo trata-se da coleta de dados, tanto do sistema, quanto em campo.  

Na etapa de coleta de dados foi percebido que, dentre os métodos 

escolhidos, o que mais demanda recursos é o de coleta por GPS, pois são 

necessários uma quantidade significativa de veículos embarcados com GPS, além 

de pessoas treinadas que possam guiá-los durantes toda a etapa de coleta. O 

método que se mostrou mais simples foi o de coleta pelo banco de dados do 

SCOOT, pois as informações ficam armazenadas no sistema automaticamente, 

precisando apenas extraí-las.  

Em relação ao terceiro objetivo específico, foi possível analisar a 

comparação entre as principais metodologias de coleta de atraso veicular médio. A 

revisão bibliográfica nos permitiu entender cada um dos principais métodos de coleta 

e estimação: método de medição HCM 2010, de cálculo HCM 2010, de coleta por 

GPS, método de modelagem utilizados nos microssimuladores VISSIM e 

TransModeler e a modelagem de atraso pelo SCOOT. Para isso, além dos dados 

coletados em campo e dos dados modelados pelo SCOOT, foram coletados dados 

de campo com veículos embarcados com GPS e também foram codificadas e 

calibradas redes nos dois microssimuladores estudados.    Desta forma, tem-se 

como principal conclusão do terceiro objetivo específico, que cada uma das 

metodologias analisadas pode retornar uma medida de atraso diferente, também foi 

possível investigar os erros ou especificidades de cada método e as principais 

distinções entre eles. Assim foi percebida a importância da avaliação do analista 

para a escolha do método de coleta que mais se adéqua a cada estudo.   

Na comparação entre as metodologias de cálculo e medição de atraso 

utilizadas pelo HCM 2010, foi identificado que eles são bastante próximos quando se 

trata de uma aproximação com grau de saturação entre baixo e médio, já em 

aproximações com graus de saturação próximos ou superiores a 90%, a 

metodologia de cálculo superestima os atrasos sofridos, em decorrência da 

influência do grau de saturação no cálculo do atraso aleatório. 

Na comparação entre o atraso coletado por GPS e o atraso medido pelo 

método HCM 2010 foi visto uma considerável correlação (R = 0,88), mostrando uma 

proximidade entre os tipos de variável. Um pequeno desvio entre as médias das 
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duas metodologias foi identificado na comparação, porém eles podem ser explicados 

de diversas maneiras, seja pela diferença entre os tipos de atraso, pela utilização de 

fatores de correção ou pela imprecisão das ferramentas empregadas.  

Comparando as metodologias de medição e cálculo HCM 2010 com os 

modelos dos microssimuladores VISSIM e TransModeler, foi visto que existe mais 

proximidade na modelagem dos microssimuladores em relação ao método de 

cálculo HCM (R médio do método de cálculo = 0,97 e R médio do método de 

medição = 0,88), mostrando que o modelo matemático utilizado nesses softwares se 

assemelham a formula de cálculo do manual (HCM 1). O desvio entre as médias das 

amostras foi razoavelmente alto, porém foi observado que isso pode ter sido 

influenciado pela a consideração errônea da velocidade de fluxo livre adotada, 

ocasionando a minoração dos atrasos modelados, outra hipótese levantada é que a 

utilização de valores default na calibração tenham ocasionado erros na modelagem 

da variável. 

Na ultima comparação feita foram avaliados dados do mesossimulador 

SCOOT com dados modelados nos microssimuladores VISSIM e TransModeler. O 

índice de correlação amostral médio encontrado foi de 0,77, apresentando uma boa 

relação entre as variáveis. Os desvios entre as médias das amostras foram 

considerados moderados, toda via, isso pode ter sido ocasionado também pela má 

calibração da velocidade nos microssimuladores. 

No quarto e último objetivo especifico, avaliou-se qual tipo de atraso cada 

método calcula ou modela. Pela revisão da bibliografia fica claro afirmar que as 

metodologias HCM de cálculo e de medição estimam o atraso de controle, aquele 

onde são considerados os atrasos sofridos pelo veículo devido ao controle, mesmo 

após a faixa de retenção. No estudo feito sobre os microssimuladores foi constatado 

que eles possibilitam a modelagem dos mais diversos tipos de atraso, sendo que, 

para efeito de comparação, nesse estudo foram considerados os atrasos de 

aproximação modelados por eles, com a escolha dos trechos onde a coleta era 

necessária. A bibliografia também mostra que a coleta de atraso por GPS é bastante 

abrangente, possibilitando a coleta dos principais tipos de atraso, atraso de controle, 

atraso parado, atraso de aproximação e atraso de aceleração-desaceleração. E por 

último constatou-se, por meio da bibliografia e análise dos dados coletados, que o 
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tipo de atraso que mais se aproxima do atraso modelado pelo SCOOT é o atraso de 

aproximação. 

Concluindo esta pesquisa, os dados modelados pelos diferentes métodos 

apresentam considerável relação entre eles, podendo ser considerados no 

desenvolvimento de redes microssimuladas. Os dados fornecidos pelo sistema 

SCOOT se apresentaram bastante satisfatórios e coerentes, possibilitando sua 

utilização nas redes de simulação, dependendo do nível de precisão exigido, assim 

representando um ganho significativo de tempo e recuso na construção dessas 

redes. 

Diante da análise dos resultados e nas limitações encontradas durante o 

desenvolvimento desse assunto, pode-se recomendar para trabalhos futuros: 

a) Maior número de observações coletados por veículos embarcados 

com GPS. 

b) Obter a proporção de veículos leves e pesados na aproximação 

estudada; 

c) Análise aprofundada do efeito do grau de saturação na modelagem e 

cálculo da variável atraso.  

d) Verificar, na literatura, valores recomendados ou calibrados para a 

variável velocidade de fluxo livre; 

e) Analisar o efeito da aceleração e desaceleração dos veículos 

consideradas nos microssimuladores na modelagem do atraso; 

f)  Analisar a interferência dos padrões de chegada na modelagem do 

atraso. 

g) Verificar o efeito do parâmetro fluxo de saturação na modelagem do 

atraso. 
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