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RESUMO 

 

 

O estudo de transportes se torna imprescindível ao se tratar das grandes cidades, entre elas a 

cidade de Fortaleza que possui uma considerável frota de veículos. Dentro do contexto da 

engenharia de trânsito, a operação do sistema de transportes se faz necessária para que se 

mantenha a segurança e se garanta a mobilidade dos veículos. Dentre os diferentes tipos de 

veículos observados na cidade destaca-se a locomoção por motocicletas, devido sua abundante 

presença na capital e, principalmente, pelos índices alarmantes de acidentes envolvendo estas. 

Sendo notória a relevância das motocicletas na cidade de Fortaleza, o primeiro passo para um 

estudo mais aprofundado destas é a análise de padrões de volume veicular. Utilizando dados 

obtidos pelas empresas Trana e Fotosensores, com seus equipamentos RS CONTROL e SMDT, 

foram obtidos os dados de passagem de veículos no ano de 2016 para os locais selecionados. 

Esses dados foram filtrados para a obtenção de um banco de dados que representasse a 

passagem de motocicletas em agregações temporais de 15 minutos. Utilizando dados de 

trabalhos anteriores, foi possível obter a precisão de coleta de 10 equipamentos, selecionando 

5 locais passíveis de correção. Para cada um dos 5 locais foram analisados os comportamentos 

médios do volume de tráfego em relação a variações diárias, semanais e mensais, sendo 

observados alguns pontos relevantes, como a diminuição do tráfego de motocicletas em meses 

de chuva (janeiro, fevereiro, março e abril) e nos finais de semana (sábado e domingo). Para a 

variação horária é notável também o horário de pico observado entre 06:00 às 08:00 e 16:00 às 

18:00. A proporção de motocicletas no fluxo, apresentada em forma de gráfico, demonstra uma 

taxa média de aproximadamente 30%, sendo dificilmente ultrapassada a marca de 50%. Os 

fatores de expansão obtidos apresentaram variações em decorrência do local analisado, porém, 

alguns horários, dias ou meses específicos apresentaram uma similaridade relevante, sendo os 

maiores influenciadores para essa mudança, as especificações da via, tais como o uso que esta 

possui e seu sentido. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The study of transport becomes essential when dealing with large cities, among them the city 

of Fortaleza that has a considerable fleet of vehicles. Within the context of traffic engineering, 

the operation of the transport system is necessary to maintain safety and ensure the mobility of 

vehicles. Among the different types of vehicles that are observed in the city, it is worth noting 

the locomotion by motorcycles, due to its abundant presence in the capital and mainly by the 

alarming rates of accidents involving them. Being notorious the relevance of motorcycles in the 

city of Fortaleza, the first step to a more in-depth study of these is the analysis of vehicular 

volume patterns. Using data obtained by the companies Trana and Fotosensores, with their 

equipment RS CONTROL and SMDT, respectively, the data of vehicle passage in the year 

2016 were obtained for the selected sites, these data were filtered to obtain a database that 

divided the passage of motorcycles in temporal aggregations of 15 minutes. Using previous 

works, it was possible to obtain the accuracy of equipment collection, selecting 5 possible 

correction sites. For each of the 5 sites, the average traffic behavior was analyzed in relation to 

daily, weekly and monthly variations. Some relevant points were obtained, such as: the decrease 

in motorcycle traffic in rainy months (January, February, March and April) and on weekends 

(Saturday and Sunday). For the hourly variation is also noticeable the peak hours observed 

between 06:00 to 08:00 and 16:00 to 18:00. The proportion of motorcycles in the flow, 

presented in graph form, shows an average rate of approximately 30%, hardly exceeding the 

50% mark. The expansion factors obtained presented variations as a result of the analyzed site, 

although some specific times, days or months presented a relevant similarity, being the major 

influencers for this change the route specifications, such as the use that it has and its meaning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

O aumento da população nos perímetros urbanos, que em 2015 já representava 

84,7% dos habitantes do Brasil (IBGE, 2016), gera uma série de problemas atrelados ao 

planejamento indevido do ambiente para atender as demandas requeridas, sejam estas por 

saúde, transporte, empregos, entre outras. Quando se trata de transportes, os malefícios deste 

planejamento indevido são notados com o aumento da ocorrência de congestionamentos e 

acidentes. Visto isso, a engenharia de transporte encontra-se como uma área de estudo de 

relevante importância no meio urbano, tratando-se da aplicação de tecnologia e princípios 

científicos ao planejamento, projeto funcional, operação e gerenciamento de instalações para 

qualquer modalidade de transporte, a fim de proporcionar um movimento seguro, rápido, 

confortável, conveniente, econômico e ambientalmente compatível de pessoas e bens (ROESS, 

2011). 

No contexto urbano encontram-se diferentes tipos de meios de locomoção, sendo 

as motocicletas um dos meios de maior utilização, principalmente em estados como São Paulo, 

Minas Gerais e Ceará (Denatran, 2016). Os problemas gerados pelo tráfego veicular de 

motocicletas podem ser observados em Fortaleza por exemplo, sendo o Ceará, em março de 

2016, o detentor da terceira maior frota de motos do Brasil, com 36,2% desta concentrada na 

capital (Denatran, 2016). Entretanto, mesmo sendo notável a importância do tema, poucos 

estudos foram realizados. As bases para qualquer análise sobre o assunto ainda são pouco 

conhecidas e estudadas, como, por exemplo, os padrões de tráfego, que representam uma 

variável essencial para a Engenharia de Transportes.      

A análise de volume veicular é usada como base de comparação a fim de se obter 

certos fatores de expansão que relacionem medidas horárias, coletadas em campo, com o 

volume diário médio anual. Sendo as medidas de transporte amplamente variáveis, tanto 

espacialmente quanto temporariamente, sua caracterização depende de diversos fatores. Por 

exemplo, a demanda de tráfego varia de acordo com a hora do dia, o dia da semana, o mês ou 

estação do ano e em resposta a eventos singulares (planejados ou não planejados), como desvios 

de construções, acidentes ou outros incidentes e até mesmo condições climáticas severas 

(ROESS, 2011). 

A cidade de Fortaleza possuía aproximadamente 4.000 km de extensão de malha 

viária e uma frota de veículos estimada em 1.066.829 veículos, em dezembro de 2017, segundo 

Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (DETRAN/CE, 2016). Atualmente, a capital 
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apresenta uma taxa de motorização de 2,46 hab./veículo, com as motocicletas (Motocicletas, 

Ciclomotores e Motonetas) representando 27,9% do total de veículos registrados 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018).    

Segundo dados obtidos pela Prefeitura de Fortaleza e apresentados no anuário de 

segurança viária para o ano de 2017, o crescimento da frota de motocicletas foi três vezes maior 

que o crescimento da frota de automóveis, considerando o período de 2007-2017. Essa 

informação pode ser representada pela Figura 1: 

 

Figura 1 – Evolução da Frota veicular 

 

Fonte:  Prefeitura de Fortaleza (2018). 

 

A importância do estudo da frota de motocicletas está atrelada aos riscos que este 

meio de transporte causa, sendo os motociclistas as principais vítimas feridas e fatais, seguidos 

pelos condutores de automóveis (e de outros veículos de 4 ou mais rodas), para o ano de 2017 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018). 

Sobre o viés da segurança viária, segundo anuário publicado pela Prefeitura de Fortaleza (2018) 

em relação ao ano de 2017, os motociclistas representam 56,9% das vítimas feridas e 44,9% de 

vítimas fatais. Esses índices são alarmantes, mesmo com diminuição em relação ao ano de 2016, 

sendo justificável a necessidade de um estudo mais aprofundado, com foco nas motocicletas e 

em sua relação com o fluxo em geral.   
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1.2 Justificativa 

 

Devido à grande importância social e econômica das motocicletas e a limitada 

literatura de estudo sobre seu comportamento no tráfego, é necessário que se realize um estudo 

de base que caracterize o padrão de volume veicular de motocicletas, comparando suas 

diferenças temporais em horas distintas do dia, em dias distintos da semana e em meses distintos 

do ano. Isso se faz necessário para que se possa conhecer o padrão volumétrico do deslocamento 

de motocicletas, além de permitir que sejam estimados fatores de expansão de fluxo, sendo 

possível obter-se um volume diário médio anual (VDMA) por meio de amostras menores de 

tempo. O VDMA tem sua importância como uma das mais relevantes informações utilizadas 

no planejamento, concepção, operação e gestão de estradas e instalações (AASHTO, 1992 apud 

ZHONG; BAGHERI, CHRISTIE; 2012). 

 

1.3 Problema motivador 

 

Os problemas de tráfego em grandes cidades acabam por gerar insatisfações da 

população e, em muitos casos, riscos de morte. Tendo em vista essa problemática, os 

planejadores de transporte possuem um papel muito importante perante a sociedade: amenizar 

esses efeitos. Entretanto, estes enfrentam uma série de dificuldades, pois, em sua maioria, os 

estudos atuais de tráfego não representam de maneira satisfatória a realidade, visto que não 

consideram adequadamente todos os modos de transporte, como, por exemplo, as motocicletas.  

Quando se trata do tráfego veicular de motocicletas encontram-se pouca literatura 

sobre o assunto, principalmente as que caracterizam o comportamento destas no meio urbano. 

A caracterização é uma das bases para qualquer estudo de tráfego, se fazendo necessária para o 

conhecimento do volume padrão de motocicletas, pois sem este as ações de intervenções 

propostas se tornam limitadas. 

 

1.4 Questões motivadoras 

 

As questões que motivaram a confecção do presente trabalho foram: 

 Qual a precisão da detecção da passagem de motocicletas obtida através de 

pesquisas de tráfego com uso de laços indutivos? 

 Qual o padrão do fluxo veicular de motocicletas levando em consideração variações 

temporais? 
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 Qual a diferença encontrada entre os padrões de volume veicular de motocicletas 

em diferentes áreas da cidade de Fortaleza? 

 Quais fatores de expansão podem ser empregados na obtenção de volume veicular 

de motocicletas para diferentes agregações temporais? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral caracterizar o padrão de volume 

veicular de motocicletas na cidade de Fortaleza – CE, por meio do uso de laços indutivos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar quantitativamente a precisão da detecção da passagem de motocicletas por 

meio de laços indutivos. 

b) Obter um padrão do fluxo veicular de motocicletas levando em consideração variações 

temporais. 

c) Analisar as diferenças nos padrões do fluxo veicular de motocicletas em decorrência de 

variações espaciais. 

d) Obter fatores de expansão que serão empregados na obtenção de volume veicular de 

motocicletas para diferentes agregações temporais 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A presente revisão bibliográfica visa apresentar, primeiramente, os principais 

indicadores referentes ao volume veicular, como são apresentadas na literatura as variações 

temporais de fluxo e quais as principais técnicas utilizadas para a estimação do padrão de 

volume veicular. Busca-se através dessa leitura a introdução aos indicadores utilizados para a 

análise veicular de motocicletas, foco do presente trabalho. 

Neste capítulo também será apresentado como ocorre o processo de contagens 

volumétricas e seus diferentes tipos, com o foco voltado ao modelo dos laços indutivos, 

contagem utilizada neste trabalho, sendo mostrado sobre seu funcionamento, suas vantagens e 

desvantagens, principalmente em relação as motocicletas. 

 

2.1 Medidas de volume 

 

Estudos de volume de tráfego são conduzidos para coletar dados sobre o número de 

veículos e/ou pedestres que passam por um ponto durante um período de tempo especificado. 

Esse período de tempo varia de 15 minutos a até um ano, dependendo do uso antecipado dos 

dados (GARBER; HOEL, 2009). As medidas de volume e/ou demanda podem ser usadas para 

diversas finalidades diferentes dependendo do seu período de tempo. 

A importância das medidas de volume pode ser dividida em três setores: 

planejamento, projeto e operação (MAY, 1990 apud FEITOSA, 2012). 

No planejamento, as medidas de volume de tráfego são usadas principalmente como 

suporte à tomada de decisão em nível tático-estratégico, destinando-se geralmente à 

classificação funcional das vias, na identificação de tendências do tráfego, na alimentação e 

calibração de simuladores e modelos de previsão de demanda, em estudos de origem-destino, 

na avaliação de políticas públicas, na previsão de impostos, no dimensionamento de recursos 

de gestão do trafego, dentre outras atividades. Sendo as avaliações econômicas de políticas de 

transportes baseadas na projeção de volumes de tráfego providos por modelos de planejamento, 

é importante assegurar que esses modelos estejam devidamente calibrados e validados para as 

condições locais (FEITOSA, 2012). 

Já quando se trata de projetos, Feitosa (2012) relata, através de uma compilação de 

literaturas sobre o tema, a importância dessa variável no dimensionamento e manutenção das 

vias, na capacidade e segurança viária, bem como na análise dos impactos na circulação viária 

ocasionados por novos empreendimentos. 



15 

 

Por conseguinte, a análise operacional requer medidas de volume para o controle 

semafórico, análises de acidentes, nível de serviço atual, na avaliação de melhorias operacionais 

como faixas de prioridade, faixas reversíveis, restrições de fluxo, bem como na avaliação da 

qualidade do ar, além de auxílio a sistemas de informação ao usuário (FEITOSA, 2012).  

Ainda no contexto operacional, pode-se citar como exemplo a implantação de 

faixas exclusivas de motocicletas, presentes em alguns cruzamentos da cidade de Fortaleza. 

Sendo necessário para sua implantação o conhecimento da demanda de motocicletas nas 

interseções semafóricas da cidade. 

À média dos volumes de veículos que circulam durante 24 horas em um trecho de 

via é dada a designação de “Volume Médio Diário” (VMD), são de uso corrente os seguintes 

conceitos de volume médio diário (DNIT 2006): 

 Volume Médio Diário Anual (VMDa): número total de veículos trafegando em um 

ano dividido por 365.  

 Volume Médio Diário Mensal (VMDm): número total de veículos trafegando em 

um mês dividido pelo número de dias do mês. É sempre acompanhado pelo nome 

do mês a que se refere.  

 Volume Médio Diário Semanal (VMDs): número total de veículos trafegando em 

uma semana dividido por 7. É sempre acompanhado pelo nome do mês a que se 

refere. É utilizado como uma amostra do VMDm.  

 Volume Médio Diário em um Dia de Semana (VMDd): número total de veículos 

trafegando em um dia de semana. Deve ser sempre acompanhado pela indicação do 

dia de semana e do mês correspondente. 

Dentre as diferentes medidas de volume de tráfego, a média anual de tráfego diário 

(AADT, VMDA ou VDMA) se faz destacada como o foco do presente estudo. Segundo 

GARBER e HOEL, (2009) a AADT é importante na análise de transporte para: 

 Uma estimativa da quantidade dos usuários da rodovia; 

 Cálculo das taxas de acidentes; 

 Estabelecimento de tendências de volume de tráfego; 

 Avaliação da viabilidade econômica de projetos rodoviários; 

 Desenvolvimento de sistemas de vias expressas e ruas principais; 

 Desenvolvimento de programas de melhoria e manutenção. 
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Uma contagem contínua de tráfego em uma seção de uma estrada mostrará que o 

volume de tráfego varia de hora em hora, de dia para dia, e de mês para mês. No entanto, a 

observação dos volumes de tráfego ao longo dos anos identificou certas características, 

mostrando que, embora o volume de tráfego em uma seção de uma estrada varie de tempos em 

tempos, essa variação é repetitiva e rítmica (GARBER; HOEL, 2009).  

 

Na Figura 2 são observados dados horários de quatro locais urbanos, mostrados em 

uma mesma direção. Os locais (sites) 1 e 3 estão em sentidos opostos dos locais 2 e 4. Enquanto 

os locais 2 e 4 mostram picos claros de manhã, o tráfego após o pico permanece relativamente 

alto e uniforme durante a maior parte do dia. Os locais 1 e 3, no sentido oposto, mostram os 

picos noturnos, com o local 3 exibindo também um volume considerável de tráfego fora da 

hora. Somente o local 1 mostra um pico de tarde com tráfego significativamente menor durante 

outras partes do dia (ROESS, 2011).  

Figura 2 – Variação horária. 

 

Fonte: Roess (2011). 

Há muitos fatores que afetam a distribuição horária do volume de tráfego. Em geral, 

parte destes fatores inclui as características geométricas e operacionais das vias, e os padrões 
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de uso do solo associados com a rede viária. Qualquer mudança nestes fatores, com passar do 

tempo, pode afetar as distribuições horários do fluxo veicular (OLIVEIRA, 2004). 

Essas variações por localidades podem ser observadas na Figura 2. Pode-se citar como 

exemplo de fator que afeta a distribuição horária, uma via que liga áreas de residências a centros 

comerciais. Esta terá um grande fluxo nos horários de início do expediente de trabalho no 

sentido residências-centros, já no término do expediente o fluxo nesse mesmo sentido será 

pouco, visto que o maior fluxo ocorrerá no sentido centros-residências. 

Do mesmo modo, são notáveis as variações em relação ao dia da semana, apresentadas 

na Figura 3 que representa as variações semanais para 3 tipos diferentes de rotas, sendo estas: 

uma autoestrada suburbana (maior tráfego nos dias de semana), uma estrada de acesso a zona 

rural (proporção mais expressiva em finais de semana) e uma rota de acesso recreativo (baixo 

volume em dias de semana e picos aos sábados e domingos). Podendo ser observada a variação 

do padrão de tráfego quando se observa vias de uso distintos. 

Nos dias de final de semana, em áreas urbanas, verifica-se geralmente um padrão de 

volume diário de tráfego menor, devido essencialmente ao efeito das características do sistema 

urbano de atividades socioeconômicas (OLIVEIRA, 2004). 

 

Figura 3 – Padrão típico de variação diária na semana 

 

Fonte: Roess (2011) - adaptado. 
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A Figura 4 ilustra padrões típicos de variação de volume mensal. As rotas recreativas 

terão picos fortes ocorrendo durante as estações apropriadas (por exemplo, verão para praias, 

inverno para esqui). Rotas habituais frequentemente mostram padrões similares com menos 

variabilidade (ROESS, 2011). 

Os deslocamentos urbanos, devido à forte componente pendular das viagens diárias, 

apresentam pequena variação sazonal. Entretanto, é possível verificar em diversas vias, um 

declínio do tráfego durante os primeiros e últimos meses do ano, reconhecidamente devido ao 

efeito sazonal e das férias escolares (AUNET, 2000 apud OLIVEIRA, 2004). 

Em relação ao veículo motocicleta, essa variação anual pode apresentar uma 

característica notável, pois este modo é diretamente afetado pelas interferências 

meteorológicas. Podendo ocasionar uma diminuição da demanda de motocicletas em meses de 

chuvas. 

 

Figura 4 – Variação dos meses do ano em percentual do VDMA 

 

Fonte: Roess (2011). 

Essas características dos volumes de tráfego são geralmente levadas em 

consideração quando as contagens de tráfego estão sendo planejadas, para que os volumes 

coletados em um determinado momento ou local possam estar relacionados a volumes coletados 
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em outros momentos e lugares. O conhecimento dessas características também pode ser usado 

para estimar a precisão das contagens de tráfego (GARBER; HOEL, 2009). 

 

2.2 Fatores de expansão 

 

Fatores de expansão são utilizados para relacionar VDMA entre segmentos onde há 

e onde não há contagem permanente. Sobre os dados coletados nos postos de contagem 

permanente são calculados os fatores de expansão, que são utilizados para determinação de 

VDMA nos locais onde são feitas contagens sazonais ou de cobertura (DNIT; UFSC, 2008). 

 

2.2.1 Expansão horária 

 

Fatores de expansão por hora (HEFs ou FEH) são determinados pela fórmula 

(GARBER; HOEL, 2009): 

𝐹𝐸𝐻 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
 

Esses fatores são usados para expandir as contagens de durações menores que 24 

horas para volumes de 24 horas, multiplicando o volume horário de cada hora durante o período 

de contagem pelo FEH para aquela hora e encontrando a média desses produtos (GARBER; 

HOEL, 2009).  A seguir são apresentados, na Tabela 1 os dados de fatores de expansão para 

uma estrada rural primária localizada no estado de Virgínia (EUA): 

 

Tabela 1 – Fatores de expansão horários (HEF ou FEH) 

 

Fonte: GARBER; HOEL (2009). 
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2.2.2 Expansão diária 

 

Fatores de expansão diários (DEFs ou FED) representam as variações causadas nos 

7 dias diferentes da semana, são computados como (GARBER; HOEL, 2009): 

𝐹𝐸𝐷 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

Esses fatores são usados para determinar os volumes semanais a partir de contagens 

de 24 horas multiplicando o volume de 24 horas pelo FED. A Tabela 2 representa um exemplo 

de fatores de expansão diárias para a mesma localidade do exemplo anterior. 

 

Tabela 2 - Fator de expansão diário (DEF ou FED) 

 

Fonte: GARBER; HOEL (2009). 

 

2.2.3 Expansão mensal 

 

Fatores de expansão mensais (MEFs ou FEM) representam a variação que ocorre 

nos 12 meses do ano e são computados como (GARBER; HOEL, 2009): 

𝐹𝐸𝑀 =
𝑉𝐷𝑀𝐴

𝑉𝐷𝑀 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑚ê𝑠 𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
 

Para se obter o VDMA (volume médio anual diário) de um determinado ano, basta-

se multiplicar o VDM (volume diário médio) de um determinado mês por seu respectivo fator 

de expansão (FEM). Tendo como base de dados a mesma localidade dos exemplos anteriores a 

Tabela 3 representa um exemplo de FEM. 
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Tabela 3 - Fatores de expansão mensais (MEF ou FEM) 

 

Fonte: GARBER; HOEL (2009). 

2.3 Contagens volumétricas 

 

Ao se tratar de estudos de tráfego, uma das ações primordiais é a obtenção de dados 

volumétricos, pois, somente através desses valores, as análises de padrão de fluxo podem ser 

realizadas. Esses dados são obtidos por meio de contagens volumétricas que, segundo DNIT 

(2006), visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que 

passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada unidade de 

tempo, sendo essas informações usadas na análise de capacidade, na avaliação das causas de 

congestionamento e de elevados índices de acidentes, no dimensionamento do pavimento, nos 

projetos de canalização do tráfego, entre outras melhorias.  

 

2.4 Métodos de coletas 

 

As contagens volumétricas podem ser realizadas das seguintes formas (DNIT, 

2006): 

 Contagens manuais: contagens realizadas por pesquisadores, com o uso de fichas 

ou contadores manuais. Indicada para análise de movimentos em interseções e 

classificação de veículos, sendo um método com custos baixos, fácil implantação e 

flexibilidade na mudança de locais. Tem sua desvantagem no trabalho humano 

demandado, evitando que se possam realizar coletas por longos períodos de tempo. 

 Contagens automáticas: Os contadores automáticos podem ser classificados em 

duas categorias gerais: aqueles que exigem a colocação de detectores na camada 

asfáltica e aqueles que não exigem. Possuem uma unidade registradora dos dados 
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obtidos, onde estes são processados, classificados e armazenados em expressivas 

quantidades. Tem como principal desvantagem o custo de implantação. 

 

Para uma análise de grandes proporções, sendo necessárias observações em 

períodos temporais elevados, um ano inteiro por exemplo, as contagens manuais se tornam 

inviáveis, sendo preferíveis, nesses casos, contagens automáticas.   

São presentes no mercado uma variação de equipamentos eletrônicos automáticos 

de contagem veicular, sendo eles intrusivos ou não intrusivos. Dentre os equipamentos 

intrusivos podem ser destacados, segundo Feitosa (2012): sensores por tubo pneumático, 

detectores de laços indutivos, sensores piezoelétricos e sensores magnéticos. Já em relação aos 

não intrusivos destacam-se: processadores de vídeos e imagens, radar por micro-ondas, 

sensores infravermelho, sensores ultrassônicos e sensores de vetor de acústica passiva. 

Levando em consideração as tecnologias citadas, os laços indutivos se destacam 

por serem os sensores mais comuns para o gerenciamento de aplicações de tráfego (Feitosa, 

2012). A escolha dos laços indutivos como fonte geradora de dados para o presente trabalho se 

fez devido a relação entre sua boa precisão para dados de contagem e seu baixo custo, sendo 

essa tecnologia amplamente encontrada na cidade de Fortaleza.    

 

2.5 Laços Indutivos 

 

A tecnologia de Laços Indutivos tem sido utilizada para a detecção de veículos 

desde o início dos anos 1960 (POTTER, 2006). Um detector de loop indutivo detecta a presença 

de um objeto metálico condutor induzindo correntes no objeto, o que reduz a indutância do 

circuito. Detectores de loop indutivo são instalados na superfície da estrada. Eles consistem em 

quatro partes: um laço de arame de uma ou mais voltas de arame embutido na pista, um fio de 

entrada que vai do arame para uma caixa de puxar, um cabo conectando o fio de entrada na 

caixa de tração ao controlador, e um unidade eletrônica alojada no gabinete do controlador. A 

unidade eletrônica contém um oscilador e amplificadores que excitam o loop de fio 

incorporado. A unidade eletrônica também suporta outras funções, como seleção de 

sensibilidade de loop e operação de modo de pulso ou presença para detectar veículos que 

passam pela zona de detecção do loop (FHWA 2006). A Figura 5 representa esse esquema.  
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Figura 5 - Esquema de montagem do sistema detector por laço indutivo 

 

Fonte: Oliveira (2011). 

Os tamanhos e geometrias dos laços variam dependendo dos requisitos do sistema 

de controle. Levando em consideração os tamanhos, Potter (2006) afirma que loops menores 

foram tipicamente usados com “controladores de densidade de volume”, onde a informação de 

contagem de veículos era necessária para variar o timing dos sinais de trânsito, já os grandes 

loops eram normalmente usados com controladores “LOC” (controle de ocupação de loop), 

onde os sinais de tráfego responderam sob demanda para a detecção de veículos na zona de 

detecção prescrita. Em relação a variação da geometria, Nishimoto (2006) afirma que diferentes 

geometrias podem favorecer determinados veículos e/ou objetivos específicos, tendo como 

exemplo as geometrias em forma de “Q” e “8”, favorecendo o posicionamento do campo 

magnético na região central do laço e melhorando a detecção de motocicletas.  

Os laços indutivos apresentam uma série de vantagens, como: design flexível para 

satisfazer grande variedade de aplicações; tecnologia madura e bem compreendida; base de 

grande experiência; fornece parâmetros básicos de tráfego (por exemplo, volume, ocupação, 

velocidade, avanço e lacuna); insensível a intempéries (chuva, neblina e neve); fornece melhor 

precisão para dados de contagem em comparação com outras técnicas; padrão comum para 

obter informações precisas de medidas de ocupação; modelos de excitação de alta frequência 

fornecem dados de classificação (FHWA 2006). 

A tecnologia dos laços indutivos também possui seus erros, geradores de 

problemas, sendo estes (NISHIMOTO, 2006): 

 Erros de detecção causados por veículos que trafegam na faixa adjacente 

(splash over);  
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 Indução causada pelo campo magnético de um laço indutivo próximo 

(crosstalk);  

 Baixa sensibilidade para detecção de motocicletas. 

 

Figura 6 – Exemplo de splash over entre motocicleta e ônibus 

 

Fonte: Oliveira (2011). 

 

A detecção de motocicletas por meio da tecnologia de laços indutivos encontra uma 

série de empecilhos, pois estas possuem uma massa metálica reduzida e altura elevada em 

relação ao solo, tornando sua detecção bastante difícil (Nishimoto, 2006). Esta dificuldade, 

juntamente com os demais erros citados, acabam gerando imprecisões na coleta de dados 

referentes as motocicletas.  Braga (2016), em seu estudo acerca da qualidade da classificação 

por laços indutivos em Fortaleza, afirma a dificuldade de detectar veículos da categoria 

motocicletas e destaca o aumento dessa dificuldade em relação ao crescimento do fluxo 

veicular. 

A cidade de Fortaleza possui duas grandes fontes de dados de tráfego, sendo 

estas: Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (CTAFOR) e a Fiscalização Eletrônica. Os 

dados do CTAFOR são obtidos por meio do banco de dados do sistema SCOOT, já a 

fiscalização eletrônica tem como fonte também a AMC através de informações disponibilizadas 

pelas empresas Trana, Fotosensores e Atlanta. Os laços indutivos são utilizados pelas empresas 

de fiscalização eletrônica. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo busca apresentar as etapas metodológicas utilizadas para alcançar os 

objetivos do trabalho. O presente estudo de baseia em contagens formadas pela passagem 

individual de veículos em equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade. Como citado 

no capítulo anterior, esses equipamentos possuem erros, sendo necessário que primeiro se 

corrija os dados por eles obtidos. Juntamente com essa correção serão apresentados os locais 

de coleta selecionados. 

Na sequência, será apresentado como ocorreram os processos de consolidação do 

banco de dados, como foram formados os gráficos utilizados para análise e, por último, como 

se obteve os fatores de expansão. Todas as premissas, aproximações e critérios estabelecidos 

serão apresentados neste capítulo.  

Para que se consiga alcançar os objetivos específicos do trabalho, é preciso que as 

etapas metodológicas sejam seguidas, pois estas definem em passos lógicos todo o percurso de 

obtenção dos dados desejados: 

 

 

3.1 Determinação dos equipamentos válidos e estimação dos fatores de correção 

 

Devido a imprecisão das coletas de dados por meio de laços indutivos conforme 

discutido na revisão da literatura, se faz necessária uma análise dessa imprecisão que permita a 

estimação de um fator de correção que aproxime os valores de volume veicular de motos 

coletados por esse método e os valores reais, obtidos por meio de contagens semiautomáticas. 

Braga (2016), em seu estudo sobre a qualidade da detecção veicular por laços 

indutivos, utilizou-se de dados fornecidos pelas empresas Trana e Fotosensores acerca da 

passagem de veículos em pontos escolhidos pelo autor na cidade de Fortaleza, sendo estes 

pontos e suas localizações apresentadas na Figura 7.  
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Figura 7– Locais dos dados analisados por Braga (2016) no mapa de Fortaleza 

 

Fonte: Braga (2016). 

 

Tabela 4 – Locais dos dados analisados por Braga (2016) 

 

Fonte: Braga (2016). 

A análise de Braga (2016) baseou-se na comparação entre os resultados da 

classificação por laços indutivos e o resultado da classificação por vídeo (chamada de 

classificação de referência), levando em consideração todos os tipos de veículos. Tendo como 
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uma das conclusões pequenas variações no volume de motocicletas com equipamentos da 

empresa Trana (RS CONTROL).  

Quando comparadas a qualidade da classificação de veículos e a taxa horária, para 

equipamentos da empresa Trana, as motocicletas apresentaram um comportamento linear mais 

forte e com menor dispersão em relação à linha de tendência, quando comparadas aos demais 

tipos de veículos, com um coeficiente de dispersão, calculado por Braga, de R² = 0,68; a 

hipótese levantada é que para altos volumes as motocicletas tendem a transitar entre as faixas, 

dificultando a identificação pelos laços, enquanto para baixos volumes, tendem a transitar 

corretamente na faixa, facilitando a identificação (Braga, 2016).  

Já em relação à empresa Fotosensores, Braga (2016) concluiu que o equipamento 

SMTD apresentou erro menor em comparação à Trana, assim como um bom relacionamento 

de erro absoluto com a taxa veicular. Esses erros podem ser observados nas Figura 8 e Figura 

9, sendo a primeira para os equipamentos RS CONTROL e a segunda para os SMTD, 

representando no eixo x a Taxa horária e no eixo y o módulo do erro absoluto. 

 

Figura 8 - Erro Absoluto x Taxa Horária de motocicletas (RS-CONTROL) 

 

Fonte: Braga (2016). 
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Figura 9 - Erro Absoluto x Taxa Horária de motocicletas (SMTD) 

 

Fonte: Braga (2016). 

Através da obtenção dos dados de Braga (2016) coletados por vídeos e pelos 

equipamentos de laços indutivos, foi realizada, como passo metodológico do presente trabalho, 

uma comparação desses valores. Os dados foram disponibilizados da maneira representada na 

Tabela 5. Sendo suas colunas divididas em: equipamento, intervalo, local, tipo, dia, perfil, 

volume obtido por vídeos e volume obtido por laços indutivos. Os equipamentos poderiam ser 

RS CONTROL ou SMTD; os intervalos divididos em períodos de 15 minutos e analisados de 

07:00 ás 10:00 horas e de 21:00 ás 00:00 horas; o local diz respeito a identificação do 

equipamento em questão, ou seja, sua localização na cidade; o tipo se dividia entre travessia de 

pedestre, meio de quadra e cruzamento. Para cada local os dados representavam 3 dias distintos; 

o perfil diz respeito ao veículo observado (carro, motocicleta, ônibus, ...) e os volumes 

representam o total de veículos do tipo determinado que passaram no intervalo de 15 minutos. 

Tabela 5 - Dados disponibilizados 

 

Fonte: Autor. 



29 

 

Esses dados foram agregados por local, juntando os intervalos e dias diferentes em 

um único gráfico, comparando valores das agregações de 15 minutos reais, eixo y, com os 

valores coletados pelos equipamentos, eixo x. Seu modelo encontra-se na Figura 10 podendo 

ser comparada sua linha de tendência, em preto, com a linha ideal (representada pela cor 

vermelha), onde os dois valores (volume real e volume coletado) seriam os mesmos.  

Figura 10 - Gráfico de comparação 

 

Fonte: Autor. 

Utilizando a equação de regressão linear como uma forma de se obter fatores de 

correção dos dados coletados por equipamentos, foi adotado como critério para validação de 

uma equação o seu coeficiente de determinação (R²). Sendo o R² a medida de ajustamento do 

modelo estatístico com variações de 0 à 1, quanto mais próximo de 1 mais o modelo pode ser 

representativo da realidade, foi então adotado o limite de 0,75 para validação da regressão linear 

obtida. Os equipamentos que obtiveram um coeficiente de determinação menor que 0,75 não 

foram utilizados para análise. 

Os fatores de correção são representados por meio das equações de regressão linear, 

sendo estas aplicadas aos volumes obtidos por laços indutivos, para que os dados se assemelhem 

aos reais. Os fatores de correção foram obtidos utilizando intervalos de 15 minutos, sendo 

necessárias agregações de 15 minutos para uma correção mais precisa. 

Caso algum valor corrigido venha a se tornar um número negativo ou inferior ao 

número original será adotado como volume para aquela agregação o valor original sem 

correção.  
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3.2 Consolidação do banco de dados de passagem veicular 

 

Com os locais obtidos no passo anterior, foi necessária a obtenção de dados do 

volume anual para cada local. As análises geradoras dos fatores de correção foram obtidas no 

ano de 2016 e para uma maior semelhança foram utilizados dados de volume do ano de 2016 

para os locais selecionados. Os dados anuais foram obtidos e apresentados da forma 

representada na Tabela 6: 

Tabela 6– Dados obtidos para analise 

 

Fonte: Autor. 

Cada linha de dado representa uma passagem de veículo, sendo as variáveis 

apresentadas com separação por virgula referentes à, respectivamente: especificação do 

equipamento, data da coleta (ano, mês e dia), hora exata da passagem do veículo (com precisão 

de segundos), faixa analisada, velocidade permitida da via, velocidade observada, tamanho do 

veículo, tipo de veículo e placa (em alguns casos). A Tabela 7 apresenta o número 

correspondente aos tipos de veículos. 

Tabela 7 - Tipos de veículos 

 Tipo de veículo 

1 Motocicleta 

2 Carro 

3 Caminhão 

4 Ônibus 

Fonte: Autor. 
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Com o auxílio da ferramenta de programação R Studio foi possível agregar os dados 

em períodos de 15 minutos, para que se possa aplicar os fatores de correção (obtidos em 

agregações de 15 minutos), além disso, foi possível separar apenas os locais desejados e o meio 

de transporte estudado (motocicletas). Para comparações posteriores, também foram obtidos os 

volumes totais, sendo contemplados neste: carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Para cada 

local foi gerado uma planilha que apresentava os dados.  

Tabela 8 – Modelo dos dados obtidos com o uso da ferramenta RStudio 

Sitio Ano Mês Dia Hora Intervalo Contagem Total Contagem Motos 

FS023 2016 1 1 0 1 60 11 

FS023 2016 1 1 0 2 145 9 

FS023 2016 1 1 0 3 187 14 

FS023 2016 1 1 0 4 254 36 

FS023 2016 1 1 1 1 262 31 

FS023 2016 1 1 1 2 217 13 

FS023 2016 1 1 1 3 229 17 

FS023 2016 1 1 1 4 199 14 

FS023 2016 1 1 2 1 146 18 

Fonte: Autor. 

Na Tabela 8 as colunas representam, respectivamente, a identificação do 

equipamento, o ano (sempre 2016), o mês (variando de 1 a 12), o dia, a hora (intervalos de 0 a 

23), a ordem do intervalo de 15 minutos em comparação a hora total, o volume de “outros” e 

por fim o volume de motocicletas.  

Depois de tratados, os dados foram analisados por meio da ferramenta Excel, já 

aplicando seus respectivos fatores de correção. Como a menor análise realizada se tratava de 

variações horárias os dados foram agregados em horas, com a junção dos 4 intervalos de 15 

minutos. Ao analisar-se os dados como um todo, foi possível observar certas lacunas (falta de 

dados em determinados períodos). 

As lacunas vazias de dados podiam ser de diferentes tipos, como: falta de um dos 

quatro intervalos, de dois, três e até mesmo sem nenhum dos dados da uma hora inteira. 

Utilizando artifícios visuais, (cores) pode-se ter uma noção geral da amplitude dessa falta de 

dados, um exemplo disso está representado na Figura 11, contendo dados para o mês de março 

de 2016 do equipamento FSTD de identificação FS023, sendo as linhas os dias do mês (1 ao 

31) e as colunas as 24 horas de cada dia (de 0 às 23). Os dados em amarelo representam horas 
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inteiras sem dados, com seu valor sempre igual a zero, já os dados em rosa representam horários 

que possuem lacunas de pelo menos um intervalo de 15 minutos. 

 

Figura 11– Dados horários com lacunas 

 

Fonte: Autor. 

O ano de 2016 contou com 366 dias, por ser ano bissexto, levando em consideração 

que cada dia possui 24 horas e cada hora 4 intervalos de 15 minutos foram obtidos para cada 

local diferente um total de 35136 observações. Para cada local foi calculado a porcentagem de 

observações faltosas, dividindo o número de lacunas pelo número total de amostras. 

 

3.3 Analise dos dados para variações temporais 

 

Para uma melhor análise dos dados estes foram apresentados na forma de gráficos, 

devido a facilidade visual. As variações temporais analisadas foram as de horário (24 horas do 

dia), semanais (7 dias da semana) e mensais (12 meses do ano). 

 

3.3.1 Dados horários 

 

Para a análise dos dados horários foram montados 2 gráficos distintos, sendo o 

primeiro um gráfico de dispersão, onde cada ponto representava o volume de motocicletas em 

um determinado horário do dia. Esse gráfico foi montado utilizando os valores referentes aos 

meses de maio à dezembro. Os valores de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril foram retirados 

dessa análise em especial por se tratar de meses chuvosos, causando uma diminuição drástica 

do número de motocicletas em trânsito e interferindo no gráfico por gerar muitos pontos na 

região mais inferior deste (linha de volume igual a zero), que não representam um processo de 

fluxo normal. 
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O modelo do gráfico citado acima encontra-se representado na Figura 12. 

 

Fonte: Autor. 

O segundo gráfico utilizado na análise horária é obtido por meio de uma média de 

todas as observações do ano sobre cada uma das horas. Para que os valores das lacunas não 

interferissem negativamente nas médias estes não foram utilizados no cálculo. Por exemplo, ao 

analisar o volume da hora 4 (referente aos dados de 04:00:00 até 04:59:59) o ideal seria um 

número total de 366 observações, mas alguns desses dias apresentaram falhas nesse horário, 

logo, a média foi calculada somando os valores de volumes obtidos, subtraindo os que possuíam 

falhas (falta de pelo menos algum dos 4 intervalos) e dividindo esse valor pelo número de 

observações válidas. 

Para uma melhor visualização das variações em relação a média foi utilizado o 

artificio estatístico de intervalo de confiança t (IC), que utilizando um nível de confiança de 

95%, gera um intervalo de estimativas prováveis. Quanto menor o IC mais confiáveis se tornam 

as estimativas. A Figura 13 representa esse gráfico, com as médias ao centro em amarelo e os 

limites superior e inferior do IC em vermelho. 
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Figura 13– Modelo da variação do volume horário médio com IC  

 

 Fonte: Autor. 

3.3.2 Dados semanais 

 

Para a obtenção dos dados semanais, os valores horários do dia foram somados, 

tendo como base as planilhas representadas no molde da Figura 11. Os valores de uma linha 

foram somados para se obter o VDM. O critério utilizado para a não utilização de um 

determinado dia foi a presença de uma lacuna sem nenhum dado ou a presença de mais de 2 

observações com a falta de algum dado (hora com no mínimo 1 e no máximo 3 intervalos 

válidos). Após o cálculo do VDM os dados foram separados em seus respectivos dias da semana 

e para a obtenção da média os valores válidos foram somados e divididos pelo número de 

observações.  

A Figura 14 representa um modelo de como é representado o gráfico de variação 

semanal. Para uma melhor comparação entre locais os dados serão apresentado em forma de 

porcentagem, ou seja, quanto representa determinado dia da semana em comparação ao volume 

total de todos os dias da semana. 
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Figura 14 – Modelo da variação do VDM semanal  

 

Fonte: Autor. 

3.3.3 Dados mensais 

 

De forma semelhante as variações semanais, o gráfico de variação mensal foi obtido 

por intermédio dos VDM calculados, atendendo aos mesmos critérios da análise anterior para 

validação de um dia. Os VDM foram separados por mês, somados e divididos pelo número de 

observação válidas, gerando então um VDM mensal. A Figura 15 representa o gráfico com as 

médias mensais obtidas. 

 

Figura 15 – Modelo da variação do VDM mensal  

Fonte: Autor. 
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3.4 Analise dos dados para variações espaciais 

 

As variações espaciais serão feitas analisando as diferenças encontradas nos 

gráficos de variação volumétrica, sendo também observados como esses gráficos se comunicam 

com o ambiente que estes representam. Por exemplo, no caso de uma análise em via de zona 

residencial, pode-se comparar a diferença desta com uma via de uso predominantemente 

comercial. Outra observação importante é o sentido da via, visto que variando o sentido os 

perfis horários podem apresentar diferenças consideráveis.   

  

3.5 Fatores de expansão  

 

Os fatores de expansão são divididos em horários, diários e mensais. Utilizando os 

critérios de validação e correção dos dados, foram possíveis os cálculos dos fatores de expansão, 

por meio das fórmulas apresentadas anteriormente. 

Os volumes totais diários e semanais foram obtidos por meio da soma das médias 

encontradas para cada parcela (nos diários as horas e nos semanais os dias). Já nos dados 

mensais foi necessário o cálculo do VDMA, de uma maneira que não deixasse as lacunas sem 

uma aproximação de dados.  

Pegando como exemplo o mês de janeiro, representado na Figura 11, pode-se 

observar que 4 dias são considerados inválidos. Foi então calculada a média do volume diário 

dos 27 dias válidos e multiplicado esse valor por 31 (total de dias de janeiro). Repetindo esse 

mesmo processo para os 12 meses e, ao final, somando todos os resultados obtidos pode-se ter 

uma aproximação do volume anual de motocicletas. Para determinação do VDMA basta a 

divisão do volume total anual por 366. 
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4 RESULTADOS 

 

No presente capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados 

encontrados em função da metodologia descrita no capítulo anterior. Primeiramente serão 

apresentados os locais selecionados utilizando o critério exposto anteriormente, juntamente 

com fatores de correção utilizados para aproximar os volumes coletados pelos equipamentos 

aos volumes reais.  

Também serão apresentados os gráficos referentes as variações horárias, semanais 

e mensais dos locais em análise. Em seguida será exposto um gráfico de comparação mensal 

do volume de motocicletas em relação ao volume de todos os veículos observados. O capítulo 

será então finalizado com a apresentação dos fatores de expansão seguindo a ordem: hora, 

semana e mês.   

 

4.1 Determinação dos equipamentos válidos e estimação dos fatores de correção 

 

Dos dez locais analisados apenas 5 atenderam ao critério de validação estabelecido 

(R² acima de 0,75). As dez análises com suas equações e seus respectivos valores de R² constam 

na Tabela 9. Os equipamentos selecionados para o presente estudo estão representados em 

destaque, sendo três da empresa Trana e apenas dois da empresa Fotosensores. Todas as vias 

são de tráfego de passagem. Na Figura 16 são apresentados os pontos de localização dos 

equipamentos no mapa da cidade e o sentido do tráfego analisado. 

Tabela 9 - Coeficientes de determinação 

LOCAL EQUAÇÃO R² VALIDADO? 

01385029 y = 1,2841x - 2,8424 R² = 0,9552 SIM 

01385050 y = 1,176x + 22,644 R² = 0,5208 NÃO 

01385089 y = 4,1851x + 9,3754 R² = 0,7564 SIM 

01385178 y = -0,1434x + 118,45 R² = 0,001 NÃO 

01385105 y = 1,7476x - 11,168 R² = 0,9683 SIM 

FS001 y = 6,27x + 79,327 R² = 0,1432 NÃO 

FS004 y = 13,284x + 74,517 R² = 0,1511 NÃO 

FS005 y = 1,6337x + 13,741 R² = 0,677 NÃO 

FS023 y = 1,7956x + 3,7876 R² = 0,7715 SIM 

FS111 y = 0,999x + 0,7839 R² = 0,9201 SIM 

*Valores de x se referem ao volume de 15 min obtidos pelo equipamento e y representa os valores reais 
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Figura 16 - Pontos analisados no mapa de Fortaleza 

 

Fonte: Autor. 

A  

Tabela 10 mostra a localização de cada equipamento, com seu sentido e seu 

respectivo tipo. 

 

Tabela 10– Localização e tipo do equipamento 

Equipamento Local Tipo 

01385029 Av. Gal. Osório de Paiva, 7613 [S-N] Travessia de pedestre 

01385089 Av. Domingos Olímpio x Av. do Imperador [L-O] Cruzamento 

01385105 Av. José Bastos x R. Ceará [S-N] Cruzamento 

FS023 Av. Jornalista Tomaz Coelho, 1650 [L-O] Travessia de pedestre 

FS111 Av. Desembargador Gonzaga, 532 [N-S] Meio de quadra 

Fonte: Autor. 

4.2 Lacunas de dados  

 

Para os cinco locais observados foram obtidas diferentes porcentagens de falta de 

dados. Essa porcentagem está representada na Tabela 11. 

Tabela 11 – Porcentagem de dados faltosos 

LOCAL LACUNAS  % FALTA 

FS023 204 2,32% 

FS111 668 7,60% 

01385029 229 2,61% 

01385089 159 1,81% 

N 



39 

 

01385105 348 3,96% 

4.3 Variações temporais e espaciais 

 

4.3.1 Volumes horários 

 

As variações de volume horário, de motocicletas, são representadas a seguir para 

cada equipamento, podendo ser observados alguns pontos importantes e comuns. Os horários 

de pico são observados entre os horários de 06:00 às 08:00 e 16:00 às 18:00.  

Nas Figura 22 e Figura 26, equipamentos 01385029 e 01385105 respectivamente, 

o horário de pico matutino se faz mais expressivo, visto que os dados coletados se tratavam de 

duas vias partindo de áreas residenciais em direção ao centro comercial. O equipamento 

0138529 possui os dois horários de picos expressivos por se tratar de uma via de acesso entre 

duas cidades, evidenciando o fluxo de pessoas entre elas.  

Observando os gráficos de volume horário médio é possível notar o aumento dos 

intervalos de confiança em horários de maior volume. 

 

Figura 17 – Perfil do volume horário anual (FS023) – Av. Jornalista Tomaz Coelho 
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Figura 18 – Volume horário médio anual (FS023)  

 

 

Figura 19– Perfil do volume horário anual (FS111) – Av. Desembargador Gonzaga 

 

 

Figura 20 – Volume horário médio anual (FS111) 
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Figura 21 – Perfil do volume horário anual (01385029) – Av. Gal. Osório de Paiva 

 

 

Figura 22 – Volume horário médio anual (01385029) 

 

 

Figura 23 – Perfil do volume horário anual (01385089) – Av. Domingos Olímpio 
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Figura 24 – Volume horário médio anual (01385089) 

 

 

Figura 25 – Perfil do volume horário anual (01385105) – Av. José Bastos 

 

 

Figura 26 – Volume horário médio anual (01385105) 
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4.3.2 Volumes semanal 

 

O gráfico da Figura 27 demonstra a variação da porcentagem do volume médio 

diário em relação ao total semanal, para cada dia da semana, nas 5 localidades diferentes. O 

gráfico mostra uma queda no volume de motocicletas nos dias de sábado e domingo, já os dias 

de semana permanecem constantes. Esta diferença observada nos finais de semana podem 

chegar a 51% de variação, valor obtido comparando o domingo e as médias dos dias de semana 

do equipamento 1385105. O perfil de variação semanal é semelhante para todos os 

equipamentos analisados, podendo ser ocasionado pelo fato de todas as vias serem de tráfego 

de passagem. 

Figura 27 – Variação percentual de volume por dia da semana 

 

 

 

4.3.3 Volumes mensal 

Figura 28 – Variação de volume por mês do ano 
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As variações de volumes mensais ocorreram de maneira distinta para cada um dos 

locais. Os locais FS023 e 1385089 apresentam uma região de queda nos primeiros meses do 

ano, comportamento já esperado devido a ocorrência de chuvas. O equipamento 1385029 

apresenta comportamento variante, com uma região de queda ao final do ano (outubro, 

novembro e dezembro) e uma expressiva queda no mês de março. O equipamento 1385105 

também apresentou região de queda em janeiro e fevereiro, mas no restante do ano permaneceu 

uniforme. Nos meses de fim de ano, consequentemente férias escolares, pode-se notar uma 

queda para os equipamentos FS023 e 1385029. Por fim, o equipamento FS111 permaneceu sem 

variações consideráveis durante todo o ano. 

  

4.4 Comparações entre motos e carros 

 

A Figura 29 demonstra a variação da porcentagem do volume de motocicletas sobre 

o total de veículos, incluindo carros, ônibus, caminhões e as próprias motocicletas. A 

porcentagem de motocicletas dificilmente ultrapassou a faixas dos 50%, sendo 

predominantemente uniforme e sem grandes variações mensais. Apenas os dados do 

equipamento 1385089 apresentaram variações relevantes ao longo do ano, as demais variações 

expressivas ocorreram de forma pontual, como é o caso do mês de março para o equipamento 

1385029 e o mês de fevereiro para o equipamento 1385105.  

Essa elevada porcentagem de motos no fluxo demonstra a importância que esse tipo 

de veículo tem, não podendo este ser desconsiderado em analises de tráfego. 

 

Figura 29 – Porcentagem de motocicletas no fluxo por mês 
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4.5 Fatores de expansão 

 

4.5.1 Fatores Horários  

 

Tabela 12 – Fatores de expansão horária por equipamento 

HORA FS023 FS111 029 089 105 MEDIA DESV.PAD  CV 

0-1 55,74 80,82 216,55 53,01 180,74 117,3732 76 64,78% 

1-2 100,57 137,36 326,49 74,79 325,49 192,9402 123 64,00% 

2-3 130,24 176,99 305,31 84,08 422,37 223,7973 138 61,81% 

3-4 131,95 176,50 185,61 89,46 361,39 188,9809 104 54,90% 

4-5 101,46 141,92 121,90 77,68 190,12 126,6167 43 33,78% 

5-6 45,87 71,53 25,75 51,86 27,00 44,40073 19 42,80% 

6-7 22,82 24,69 11,23 24,95 11,19 18,97514 7 37,61% 

7-8 18,93 17,78 11,40 19,47 8,57 15,22968 5 32,36% 

8-9 20,30 20,62 17,18 19,16 13,48 18,148 3 16,18% 

9-10 21,02 21,44 19,26 20,08 17,17 19,79417 2 8,55% 

10-11 20,44 20,94 20,09 19,82 20,38 20,33166 0 2,06% 

11-12 19,11 18,89 19,66 19,21 22,42 19,85759 1 7,34% 

12-13 19,96 19,03 21,14 19,48 22,46 20,41173 1 6,80% 

13-14 23,42 20,48 22,13 20,33 18,02 20,87665 2 9,77% 

14-15 22,02 19,51 21,49 19,70 18,03 20,15052 2 8,00% 

15-16 20,27 18,09 20,38 19,52 18,83 19,41661 1 5,00% 

16-17 15,23 14,24 16,41 16,91 19,01 16,35909 2 11,06% 

17-18 11,31 10,72 11,97 13,80 16,40 12,84162 2 17,91% 

18-19 13,45 12,54 14,64 14,33 15,18 14,02869 1 7,42% 

19-20 17,18 17,02 20,24 18,40 26,19 19,80526 4 19,17% 

20-21 21,53 21,39 27,82 22,84 36,26 25,96945 6 24,35% 

21-22 21,71 24,18 31,42 20,87 35,79 26,79485 7 24,34% 

22-23 25,17 26,06 46,07 24,55 53,91 35,15073 14 39,36% 

23-0 41,56 52,49 107,50 38,67 86,43 65,33291 30 46,32% 

 

Os fatores de expansão, apresentados na Tabela 12, variaram por localidade, mas 

apresentaram uma certa semelhança mensurada através do cálculo da média e do desvio padrão 

de cada horário. Para uma melhor visualização dessa variação, além do desvio padrão, foi 

representada a porcentagem que o desvio padrão possui comparado à média de cada observação, 

chamado coeficiente de variação (CV). Os horários de 8:00 às 22:00 apresentaram fatores de 

expansão semelhantes, independentemente da localidade, podendo ser evidenciado pelo 
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coeficiente de variação menor que 30%. Já os demais horários apresentaram variações 

significativas, principalmente de 00:00 às 05:00. 

A Tabela 13 que representa a proporção de cada hora em relação ao dia completo. 

Os valores de maior proporção estão evidenciados em tons de vermelho mais escuros. 

 

Tabela 13 – Proporção da hora por equipamento 

HORA FS023 FS111 029 089 105 

0-1 0,0179 0,0124 0,0046 0,0189 0,0055 

1-2 0,0099 0,0073 0,0031 0,0134 0,0031 

2-3 0,0077 0,0056 0,0033 0,0119 0,0024 

3-4 0,0076 0,0057 0,0054 0,0112 0,0028 

4-5 0,0099 0,0070 0,0082 0,0129 0,0053 

5-6 0,0218 0,0140 0,0388 0,0193 0,0370 

6-7 0,0438 0,0405 0,0891 0,0401 0,0894 

7-8 0,0528 0,0563 0,0877 0,0514 0,1166 

8-9 0,0493 0,0485 0,0582 0,0522 0,0742 

9-10 0,0476 0,0466 0,0519 0,0498 0,0582 

10-11 0,0489 0,0478 0,0498 0,0505 0,0491 

11-12 0,0523 0,0529 0,0509 0,0521 0,0446 

12-13 0,0501 0,0526 0,0473 0,0513 0,0445 

13-14 0,0427 0,0488 0,0452 0,0492 0,0555 

14-15 0,0454 0,0513 0,0465 0,0507 0,0555 

15-16 0,0493 0,0553 0,0491 0,0512 0,0531 

16-17 0,0657 0,0702 0,0609 0,0591 0,0526 

17-18 0,0884 0,0933 0,0835 0,0724 0,0610 

18-19 0,0743 0,0797 0,0683 0,0698 0,0659 

19-20 0,0582 0,0587 0,0494 0,0544 0,0382 

20-21 0,0464 0,0467 0,0359 0,0438 0,0276 

21-22 0,0461 0,0414 0,0318 0,0479 0,0279 

22-23 0,0397 0,0384 0,0217 0,0407 0,0185 

23-0 0,0241 0,0190 0,0093 0,0259 0,0116 
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4.5.2 Fatores Diários 

 

Tabela 14 – Fatores de expansão diária por equipamento 
 FS023 FS111 29 89 105 MEDIA DESV.PAD CV 

SEGUNDA 6,63 6,59 6,63 6,44 6,39 6,53 0,10 1,54% 

TERÇA 6,95 6,47 6,85 6,21 6,25 6,54 0,30 4,64% 

QUARTA 6,80 6,63 6,88 6,66 6,30 6,66 0,20 3,00% 

QUINTA 7,05 6,40 6,79 6,47 6,33 6,61 0,27 4,10% 

SEXTA 6,82 6,19 6,61 6,30 6,24 6,43 0,25 3,81% 

SÁBADO 6,96 7,51 7,00 7,79 7,73 7,40 0,35 4,79% 

DOMINGO 7,93 10,90 8,60 10,91 12,96 10,26 1,81 17,62% 

 

A Tabela 14 mostra que os fatores de expansão diários são semelhantes para 

qualquer localidade, com valores de desvio padrão mínimos e baixos valores de coeficiente de 

variação, comprovando que a proporção de cada dia em relação a semana é praticamente igual 

nos cinco locais. 

 

4.5.3 Fatores Mensais 

 

Tabela 15 – Fatores de expansão mensal por equipamento 

 FS023 FS111 29 89 105 MEDIA DESV.PAD CV 

Janeiro 1,661 1,077 0,807 2,413 1,269 1,445 0,558 39% 

Fevereiro 1,582 1,088 0,808 3,758 2,262 1,899 1,052 55% 

Março 2,072 0,971 5,606 3,675 0,983 2,662 1,773 67% 

Abril 1,192 0,964 0,977 3,606 0,887 1,525 1,045 69% 

Maio 0,749 1,102 0,786 1,410 0,887 0,987 0,245 25% 

Junho 0,753 0,956 0,751 0,897 0,902 0,852 0,084 10% 

Julho 0,749 0,990 0,761 0,960 0,903 0,873 0,100 11% 

Agosto 0,786 0,952 0,824 0,643 0,949 0,831 0,115 14% 

Setembro 0,810 0,970 0,756 0,557 0,947 0,808 0,149 18% 

Outubro 0,846 0,988 1,379 0,636 1,009 0,972 0,243 25% 

Novembro 0,931 0,992 1,716 0,694 0,928 1,052 0,347 33% 

Dezembro 1,485 0,980 1,716 0,660 0,929 1,154 0,387 34% 
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Os fatores de expansão mensais apresentaram uma variação entre locais 

considerável. Adotando um limite para o CV de 30% apenas os fatores dos meses de Maio à 

Outubro foram considerados semelhantes em relação a localidade. 

A Tabela 16 representa os VDMA de motocicletas obtidos para os cinco locais. 

 

Tabela 16 – Valores de VDMA (motocicletas) 

LOCAL VDMA 

FS023 6770 
FS111 4388 

01385029 5919 

01385089 5891 

01385105 9137 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como foco a análise das variações de volume veicular de 

motocicletas em Fortaleza. A obtenção dos dados se deu por meio da tecnologia de laços 

indutivos que, por se tratar de uma contagem contínua de tráfego, permitiu a obtenção de dados 

para o ano inteiro de 2016. Contudo, essa tecnologia apresenta uma certa imprecisão na coleta, 

principalmente ao se tratar de motocicleta. Por isso foram obtidos fatores de correção para cinco 

locais, escolhidos através de critérios estabelecidos.  

Os dados foram então agregados em intervalos de 15 minutos e corrigidos 

utilizando as equações de regressão linear obtidas. No total foram 35.136 intervalos para cada 

local, totalizando 175.680 intervalos. Como algumas dessas informações não constavam, 

ocorrendo o aparecimento de lacunas de dados, foram utilizados apenas os dados válidos para 

a obtenção das médias calculadas. 

Os valores de VDM, tanto mensais como semanais, foram encontrados usando 

agregações horárias, sendo os dados horários de um mesmo dia somados para a obtenção do 

VDM do dia específico, após isso, foram calculadas as médias de VDM para os dias de um 

determinado mês e dia específico da semana. A média dos valores encontrados foi então 

utilizada para confecção de gráficos, permitindo a análise visual da variação do volume em 

decorrência de tempos distintos. 

As variações horárias apresentaram determinadas horas de pico, com um aumento 

no volume observado, sendo relevante também o conhecimento do uso da via e seu sentido de 

tráfego. Os equipamentos presentes em vias com sentido para os centros comerciais da cidade 

apresentaram horários de pico matutinos mais expressivos. 

As variações semanais apresentaram características também já esperadas, como a 

diminuição do volume de motocicletas aos sábados e domingos, com mínima variação de 14% 

e máxima de 51%, em relação à média do restante da semana. Os volumes médios obtidos de 

segunda-feira à sexta-feira apresentaram valores uniformes. Resultados semelhantes para todos 

os locais observados. 

Os resultados obtidos com as variações mensais demonstraram diferenças 

consideráveis entre cada local analisado. Dois locais apresentaram um menor volume nos 

primeiros meses do ano, podendo representar a diminuição decorrente do período de chuva. 

Três locais permaneceram com seus volumes próximos do mês de abril até dezembro. Vários 

fatores podem ter colaborado para as variações do trafego, tais como interferências na pista, a 

presença de polos geradores de trafego perto dos locais de coleta, entre outros.  
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Ao comparar a porcentagem representativa do número de motocicletas em relação 

ao total de veículos presentes, foi observado que as motocicletas representam em média 30%, 

chegando até 50% na Av. Domingos Olímpio. Esse valor expressivo demonstra a importância 

das motocicletas nas análises de tráfego, não podendo estas serem desconsideradas. 

Os fatores de expansão, responsáveis pela transformação de amostras de períodos 

limitados em VDMA, foram calculados e apresentados para as variações horárias, diárias e 

mensais. Os valores dos fatores de expansão horários apresentaram semelhanças entre as 

localidades nos horários de 08:00 às 20:00, sendo influenciadores para a variação das demais 

horas o sentido da via e o seu tipo (ligação entre municípios, via de acesso ao centro da cidade, 

entre outros). 

Com relação a variação semanal, os fatores de expansão apresentaram valores 

semelhantes em todos os locais analisados. No âmbito mensal apenas os meses de Maio à 

Outubro apresentaram fatores de expansão semelhantes para as cinco localidades, os demais 

meses não atenderam ao critério de limitação utilizado (máximo de 30% para o coeficiente de 

variação). 

Com esta análise pode-se concluir que os fatores de expansão levam em 

consideração características de uso das vias, não podendo um único fator de expansão atender 

as necessidades de toda uma zona ou cidade, sendo necessário que sejam usados os fatores que 

se assemelhem as características influenciadoras. A expansão mais aplicável à um nível amplo 

é a diária e até esta pode sofrer alteração em decorrência da via que se analisa. 

O presente estudo apresentou algumas limitações, tais como a falta de dados para 

alguns períodos, ocasionada por problemas no equipamento, e o número reduzido de locais de 

análise. Outra limitação está na obtenção dos fatores de correção dos dados, pois as equações 

de regressão linear podem não representar bem um determinado intervalo. A própria equação 

de correção foi obtida por meio da análise de três dias, sendo esta outra limitação.   

Tendo em vista a proposta do presente trabalho, bem como suas limitações, espera-

se que trabalhos futuros venham sanar esse déficit observado no número de locais analisados a 

fim de se obter padrões ainda mais precisos acerca do volume de motocicletas e proporcionar 

uma maior constatação da semelhança desses padrões entre vias com características de uso 

semelhantes. Recomenda-se para analises futuras uma cobertura que abranja toda a cidade, para 

identificação de áreas com semelhantes fatores de expansão. Sendo importante também a 

identificação das vias da cidade que possuem um maior fluxo de motocicletas, para que sejam 

propostas ações com foco na segurança viária. 
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APÊNDICE A – GRÁFICOS DE VARIAÇÃO ENTRE VOLUMES REAIS E 

OBTIDOS POR LAÇOS INDUTIVOS 

 

1. UTILIZADOS 
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Dispersão equipamento FS023 

 

 

Dispersão equipamento FS111 

 

 

2. NÃO UTILIZADOS 
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Dispersão equipamento 01385178 
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