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RESUMO 
 
Com a aglomeração de pessoas e de suas necessidades por deslocamentos, problemas como 

congestionamento e insegurança se tornaram comuns nas cidades brasileiras, o que replica na 

necessidade de uma maior compreensão da problemática envolvendo o fenômeno do 

transporte de bens e pessoas em cidades. A prática da engenharia de tráfego tem empregado 

várias ferramentas que permitem avaliar a situação do cenário atual e de cenários hipotéticos 

em sistemas de transportes, dentre elas a simulação microscópica que vem tendo um uso cada 

vez mais difundido entre analistas de tráfego e pesquisadores por tratar os processos internos 

ao nível da unidade veicular. Esse projeto de graduação tem como objetivo avaliar e melhorar 

a operação semafórica nas interseções da Avenida Osório de Paiva com a Rua Raimundo 

Nery e com a Avenida Luiz Vieira, ambas operando com três estágios, utilizando simulação 

microscópica. Para efetivar esse objetivo, foram identificados e caracterizados os problemas 

de operação na área em estudo e, por fim, avaliado alternativas de solução visando a melhoria 

operacional. Foi realizada uma coleta de dados em que foi possível obter volumes de tráfego, 

classificação veicular, fluxo de saturação e atraso veicular devido ao controle semafórico na 

área em estudo. O parâmetro de headway buffer que influencia na distância de following foi 

calibrado utilizando o fluxo de saturação coletado como medida alvo, atingindo um erro 

percentual de 0%. Da caracterização dos problemas identificados, verificou-se que quatro das 

seis aproximações analisadas estão com uma má qualidade operacional indicada pelos 

elevados níveis de atraso veicular e comprimento de fila obtidos na simulação. Dado isso, 

levantaram-se três cenários propostos para a melhoria da operação visando a diminuição do 

atraso veicular. Testes estatísticos e de significância prática foram utilizados, permitindo 

concluir que o cenário do método de otimização da coordenação utilizando a programação 

semafórica de dois estágios possuiu os resultados mais satisfatórios de acordo com os critérios 

estabelecidos. Os movimentos de conversão à esquerda foram analisados considerando o 

tempo de viagem e a velocidade média nos cenários, verificando que a conversão na 

interseção da Rua Raimundo Nery foi significativamente melhorada, enquanto que a 

conversão na interseção da Avenida Luiz Vieira apresentou um aumento de impedância pouco 

expressivo.  

 

Palavras chave: Interseções semaforizadas. Simulação microscópica. Otimização semafórica. 

  



                         

ABSTRACT 
 
The agglomeration of people and their displacement needs has caused problems such as 

congestion and road insecurity that have become quite common in Brazilians cities, 

replicating the need for a better understanding about the issue involving the transportation of 

goods and people in the cities. The practice of traffic engineering has employed several tools 

to evaluate the current and hypothetical scenarios in transportation systems, among them the 

microscopic simulation that has been increasingly used by traffic analysts and researchers for 

dealing with internal processes. This study aims to evaluate and improve the traffic signal 

operation at the intersections of Osorio de Paiva Avenue and Raimundo Nery Street and Luiz 

Vieira Avenue using microscopic simulation. In order to achieve this objective, the 

operational problems of the study area were identified and characterized and finally the 

alternative solutions for operational improvement were evaluated. A data collection was 

performed in the study area in which traffic volumes, vehicle classification, saturation flow 

and control delay. The headway buffer parameter that influences the following distance was 

calibrated using the saturation flow collected as a target measure, reaching a percentage error 

of 0%. From the characterization of problems, was verified that four aproaches of the two 

intersections analyzed are with a poor operational quality indicated by the high levels of 

vehicular delay and queue length obtained in the simulation. Therefore, three scenarios were 

proposed for the improvement of the operation aiming at a decrease in vehicular delay. 

Statistical and practical significance tests were used, allowing to conclude that the scenario of 

the coordination optimization method using two-stage traffic programming had the most 

satisfactory results according to established criteria. The turning movements to the left were 

analyzed considering the travel time and the average speed in the scenarios, verifying that the 

turning movement to the left at the intersection of Raimundo Nery Street was significantly 

improved, while the turning movement to the left at the intersection of Luiz Vieira Avenue 

showed an increase of impedance that was considered unexpressive. 

 

Keywords: Signal intersections. Microscopic simulation. Signal optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Em face do processo de urbanização que ocorre nas cidades brasileiras durante 

as últimas décadas, problemas relacionados ao deslocamento de pessoas e bens têm sido 

cada vez mais pertinentes. Devido à aglomeração de pessoas e de suas necessidades por 

deslocamentos, tornou-se comum a saturação das vias de tráfego nas cidades brasileiras, 

provocando congestionamentos e ocasionando insegurança aos usuários da malha. Dessa 

forma, faz-se necessário o estudo contínuo acerca do fenômeno do tráfego de pessoas e 

bens, fornecendo conhecimentos e ferramentas que sirvam de suporte à proposição de 

alternativas mitigatórias ou compensatórias para a operação do tráfego urbano.  

A problemática envolvendo a dinâmica dos deslocamentos em zonas urbanas é 

complexa, o que replica na necessidade da contribuição de diversas áreas de estudo para o 

enfrentamento pleno dessas questões. A engenharia de tráfego se caracteriza como uma 

dessas áreas e busca propiciar um uso da malha viária que seja eficiente, seguro e 

sustentável. Antes da proposição de alternativas de circulação do tráfego, cabe ao analista 

realizar um processo de identificação de problemas operacionais no local de estudo 

delimitado. Esse processo é útil para que seja feito uma mensuração e hierarquização dos 

problemas considerando os usuários da malha, viabilizando proposições de alternativas que 

sejam sustentáveis nos âmbitos econômico, social e ambiental. 

Em uma malha viária urbana, os pontos críticos no que se refere à ocorrência de 

acidentes e impedâncias são as interseções. As interseções semaforizadas abordadas nesse 

projeto de graduação são a da Avenida Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery e 

Avenida Osório de Paiva com a Avenida Luiz Vieira. Ambas as interseções possuem plano 

semafórico com três estágios, sendo um dos estágios servindo um movimento de conversão 

à esquerda. Em horário de pico verifica-se, nas duas interseções, formação de filas 

configurando congestionamento e insatisfação dos usuários da malha.  

As alternativas de solução para se avaliar o tráfego em interseções 

semaforizadas devem se basear nas medidas de desempenho comumente utilizadas nesse 

tipo de interseção que são o atraso e o tamanho de fila em todas as aproximações durante o 

tempo de vermelho e, geralmente, quanto mais estágios tiver o plano semafórico, maior será 

o atraso e o tamanho de fila das aproximações. A estimação destas medidas para cenários 

futuros deve ser realizada por modelos e ferramentas difundidas no meio técnico-científico.  
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Dos avanços computacionais ocorridos até o momento, os pacotes 

computacionais de engenharia têm sido ferramentas importantes para a análise de sistemas e 

fenômenos em estudo. Devido à complexidade da interação entre os indivíduos (veículos 

motorizados, não-motorizados e pedestres) na malha viária, o uso da simulação 

microscópica de tráfego para avaliar e analisar os sistemas de transportes tem sido cada vez 

mais frequente. Uma das principais vantagens da microssimulação é a possibilidade de se 

avaliar diversos cenários de intervenção de forma relativamente expedita, com a estimação 

de diversas medidas de desempenho, sem interferência relevante no sistema.   

 
1.1 Problema 

 
O problema que motivou esse projeto de graduação é a existência de elevados 

níveis de atraso veicular e comprimento de fila nas interseções da Av. Osório de Paiva com 

a Av. Luiz Vieira e da Av. Osório de Paiva com a R. Raimundo Nery. 

 
1.2 Questões Motivadoras 

 
As questões motivadoras desse projeto de graduação são as seguintes: 

a) Quais são os principais conceitos e técnicas comumente utilizadas para 

avaliar a operação de interseções semaforizadas? 

b) Como pode a simulação microscópica de tráfego auxiliar no processo de 

planejamento da operação de interseções semaforizadas? 

c) Como identificar e caracterizar problemas de operação semafórica na área em 

estudo? 

d) Como avaliar alternativas de solução para a melhoria da operação semafórica 

da área em estudo? 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

 
O objetivo geral desse trabalho é avaliar e, caso necessário, melhorar a operação 

semafórica das interseções da Avenida Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery e 

Avenida Luiz Vieira, utilizando simulação microscópica. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos desse projeto de graduação foram elaboradas conforme 

as questões motivadoras levantadas, e são os seguintes: 

a) Identificar os conceitos e técnicas difundidas acerca da operação de 

interseções semaforizadas; 

b) Determinar as funcionalidades do microssimulador TransModeler para o 

processo de planejamento da operação semafórica; 

c) Identificar e caracterizar problemas de operação semafórica na área em 

estudo; 

d) Avaliar alternativas de solução para a melhoria da operação da área em 

estudo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Conceitos e técnicas utilizadas na operação de interseções semaforizadas 

 
De acordo com o Manual Semafórico do DENATRAN – Departamento 

Nacional de Trânsito (2014), a sinalização semafórica tem como objetivo regulamentar o 

direito de passagem em uma interseção ou seção viária que possui dois ou mais movimentos 

conflitantes de tráfego, sendo eles de veículos ou pedestres. Como há uma regulamentação 

do direito de passagem, aqueles que desejam realizar um movimento podem experimentar 

impedâncias. Portanto, é necessário que se entenda os conceitos e que se faça uso das 

técnicas difundidas acerca da engenharia de tráfego que possibilitem a otimização da malha 

viária de uma cidade.  

Em interseções viárias, volumes conflitantes de tráfego competem pela área 

comum de interseção. Os tempos de verde que servem esses volumes devem ser alocados de 

forma que sejam minimizados os graus de saturação e os atrasos das aproximações devido 

ao controle da interseção. Logo, a qualidade operacional de um movimento de conversão 

depende do tempo de verde que o serve e indiretamente da demanda dos outros movimentos 

conflitantes. 

 
3.1.1 Elementos da programação semafórica 

 
Vários são os elementos que estão, de alguma forma, envolvidos na 

programação semafórica. Nesse tópico serão listados os principais elementos que se 

relacionam com a programação semafórica, seus conceitos e formas de obtenção. 

 
a) Volume de tráfego: 

Um elemento essencial para a realização da programação semafórica é o 

conhecimento acerca do comportamento da demanda de tráfego nas aproximações. 

Geralmente, utiliza-se o volume de tráfego (ou fluxo de tráfego) para descrever a demanda, 

sendo denominado como a quantidade de veículos ou pedestres em uma seção da via durante 

o período em que é realizada a coleta.  

Vale salientar que esse volume possui um comportamento distinto ao longo do 

tempo, ou seja, é em função da hora do dia, do dia da semana, do mês e do ano e essa 

variação depende tanto das características da cidade como do local em estudo. Em caso de 
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interseções semaforizadas operando em tempo fixo, é necessário o conhecimento dessa 

variação para que sejam elaborados diferentes planos semafóricos de forma a atender de 

maneira mais satisfatória os fluxos das aproximações. 

Em interseções semaforizadas, geralmente é coletado o volume de tráfego para 

cada grupo de movimento existente. DENATRAN (2014) recomenda que no caso dos 

movimentos veiculares, a contagem deve ser classificatória (realizada para todos os modos), 

justificando pelo fato de que veículos distintos apresentam desempenho operacional 

diferentes e que isso deve ser incorporado no cálculo da programação. Contudo, pode ser 

utilizado um fator de equivalência para que seja obtido o volume em unidades de carro de 

passeio, por exemplo.  

 
b) Capacidade, fluxo de saturação e verde efetivo: 

 A capacidade de uma interseção semaforizada, ou seja, a quantidade de veículos 

que conseguem atravessar a interseção durante um determinado intervalo de tempo é função 

da duração do tempo de verde alocado para esse respectivo movimento. Em condições 

médias ou altas de tráfego, quando a indicação de um semáforo muda para o vermelho, 

veículos formam uma fila a partir da faixa de retenção. Assim que a indicação muda para o 

verde, esses veículos começam a acelerar para atravessar a interseção. O tempo entre os 

veículos (dianteira-dianteira ou traseira-traseira) que passam pela faixa de retenção a partir 

da fila é denominado headway de descarregamento de fila. 

De acordo com Elefteriadou (2014), quando examinado microscopicamente, 

esse headway de descarregamento de fila possui um padrão. O primeiro headway, 

tipicamente, possui a maior parte do tempo perdido inicial e os seguintes incluem cada vez 

partes menores desse tempo perdido inicial. Portanto, o headway de descarregamento de fila 

diminui gradualmente até estabilizar em um valor aproximadamente constante. Esse valor é 

denominado como headway de saturação, sh, e é observado em condição de fila contínua 

depois que os primeiros veículos (aqueles que incorporam o tempo perdido inicial) e 

atravessam a faixa de retenção. Esse comportamento do headway de descarregamento da fila 

está demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Headway de descarregamento de uma fila 

 
Fonte: Roess (2004). 

 
Baseado nesse headway de saturação, que representa o headway mínimo para o 

movimento, pode ser obtido o fluxo de saturação (S) que é definido como o volume máximo 

de veículos que conseguem atravessar a interseção semaforizada dado uma hora de verde. A 

Equação 1 é utilizada para obter o fluxo de saturação a partir do headway de saturação. 

 

     =  ℎ�   (1) 

 

Onde: 

S = fluxo de saturação, em veíc/hr/faixa; 

hs = headway de saturação, em segundos/veíc. 

Como o fluxo de uma aproximação de uma interseção semaforizada é 

regularmente interrompido para servir o tráfego conflitante, o fluxo de saturação não 

significa capacidade, mas é utilizado para obtê-lo. A capacidade (c) de uma aproximação é 

medido em função do verde efetivo, ciclo de duração e fluxo de saturação como mostra a 

Equação 2.  

 

 = ∗  (2) 

Onde: 

c = capacidade, em veíc/hr/faixa; 

g = duração do verde efetivo para uma aproximação, em segundos; 

C = duração do ciclo, em segundos. 
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Em que o verde efetivo para uma fase depende do tempo de verde, do tempo de 

amarelo, do tempo perdido devido à reação dos primeiros motoristas da fila (inicial) e 

devido ao tempo necessário para que os veículos liberarem totalmente a interseção (final) é 

dado pela Equação 3. DENATRAN (2014) recomenda que os valores de fluxo de saturação 

e tempo perdido inicial e final sejam coletados na interseção em estudo. Também é 

recomendado que se compare o tempo de verde calculado com o verde de segurança, que 

geralmente é utilizado entre 10 e 20 segundos, não se admitindo valores  menores do que 10 

segundos, mesmo sendo o necessário para atender a demanda do movimento.  

 

              , = +  − �  (3) 

 

Onde: 
tv,efet = tempo de verde efetivo, em segundos; 
tv = tempo de verde, em segundos; 
tent = tempo de entreverde, em segundos; 
Lp = tempo perdido inicial e final, em segundos.  

 
c) Taxa de ocupação e grupo de movimentos crítico  

Denomina-se como taxa de ocupação a razão entre a demanda de um grupo de 

movimento e o seu respectivo fluxo de saturação, ambos em veículos por hora. Grupo de 

movimentos crítico é aquele que possui a maior taxa de ocupação entres os grupos servidos 

pelo mesmo estágio. Há programações semafóricas em que um mesmo grupo de 

movimentos é servido em mais de um estágio, nesse caso, quando um grupo de movimento 

é considerado crítico para um estágio, ele deverá também ser considerado para todos os 

outros em que for servido (DENATRAN, 2014).  

 
d) Grau de saturação: 

Denomina-se como grau de saturação a razão entre a demanda de um grupo de 

movimento e a capacidade ofertada durante o período de uma hora, ambas em veículos por 

hora. Geralmente é utilizado para ter conhecimento se aquele movimento está operando 

próximo à saturação ou se há oferta ociosa, ou seja, capacidade reserva.  

 
e) Tempo de ciclo e entreverde: 

O ciclo semafórico é denominado como a sequência completa das indicações de 

uma sinalização semafórica (DENATRAN, 2014). O tempo de ciclo é o tempo necessário 



  20 
 
 

para que se complete a sequência das indicações semafóricas, portanto, é igual à soma dos 

tempos de todos os estágios programados. Recomenda-se que o tempo de ciclo não 

ultrapasse 120 segundos, pois implicam em atrasos elevados (DENATRAN, 2014), contudo, 

dependendo das condições da geometria e das características de tráfego, ciclos maiores que 

120 segundos podem ser utilizados.  

O tempo de entreverde compreende o tempo entre o final do verde de um estágio 

e o início do verde do seguinte estágio, compreendendo o tempo de amarelo e de vermelho 

geral. Esse tempo é utilizado para que o veículo próximo à linha de retenção não necessite 

frear bruscamente quando recebe a indicação do amarelo. Portanto, o tempo de entreverde 

deve ser suficiente para que o veículo percorra, de forma segura, a distância até a linha de 

retenção e a área da interseção antes que outros movimentos recebam indicação do tempo de 

verde.  

DENATRAN (2014) indica que seja realizado o cálculo do tempo de entreverde 

a partir da Equação 4. O tempo de amarelo é igual à soma dos dois primeiros termos e o 

tempo de vermelho geral é igual ao último termo. O tempo de amarelo é o tempo necessário 

para o veículo percorrer a distância total de parada se ele não modificar sua velocidade. O 

tempo de vermelho geral é o tempo necessário para o veículo percorrer a largura da 

interseção somado ao seu comprimento, também se não modificar sua velocidade,  

 

 =  +  �� ± + +
   (4) 

 

Onde: 

tent = tempo de entreverdes, em segundos; 

tpr = tempo de percepção e reação do motorista, geralmente adotado como 1,0 

segundo; 

v = velocidade regulamentada da via, em metros por segundo; 

aad = máxima taxa de desaceleração admissível em via plana, geralmente 

adotado como 3,0 m/s²; 

i = inclinação da via da aproximação, em metro por metro; 

g = aceleração da gravidade, em metros por segundo²; 

d2 = distância entre a linha de interseção da aproximação e o término da área de 

conflito, em metros; 
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c = comprimento do veículo, geralmente adotado como 5 metros. 

É indicado que o tempo de amarelo não seja inferior a 3 segundos para vias com 

velocidade máxima regulamentada menor ou igual a 40km/h, que não seja inferior a 4 

segundos para vias com velocidade máxima regulamentada entre 50 e 60 km/h e que seja 

igual a 5 segundos para vias com velocidade máxima regulamenta maior ou igual a 70km/h 

(DENATRAN, 2014). 

 
3.1.2 Controle e operação de interseções semaforizadas 

 
O controle de interseções semaforizadas pode ser realizado por diferentes tipos e 

estratégias. Nesse tópico serão abordados os principais tipos de controle, estratégias de 

controle e modos de operação de acordo com DENATRAN (2014). Há basicamente dois 

tipos de controle de semáforos: tempo fixo e atuado. O primeiro opera em tempo fixo 

durante um determinado período (de acordo com os planos semafóricos) e o segundo opera 

em função do volume das aproximações. Abaixo são listados os tipos de controle, estratégia 

de controle e modos de operação: 

 
a) Tipos de controle: 

DENATRAN (2014) separa os tipos de controle em tempo fixo, semi-atuado e 

totalmente atuado. O controle por tempo fixo utiliza planos semafóricos (geralmente há 

vários planos durante o dia e para dias úteis e não-úteis) que são calculados de acordo com 

dados de tráfego de campo disponíveis obtidos por contagens volumétricas ou 

levantamentos em campo. Ao longo do período de um mesmo plano semafórico, o tempo de 

ciclo, duração dos intervalos luminosos, sequência dos estágios e a defasagem são mantidos 

constantes. Quando há somente um plano para o dia inteiro em todos os dias, denomina-se 

modo de operação monoplano, quando há vários, denomina-se modo de operação 

multiplano. 

Em tipos totalmente atuados, o controle responde de acordo com as variações do 

tráfego que são obtidas mediante a implantação de detectores de tráfego. O princípio básico 

desse tipo de controle é o da variação do tempo de verde associado a cada estágio, variando 

de um mínimo e um máximo pré-estabelecido. Há também os semi-atuados, em que há 

detectores somente nas vias secundárias, funcionando de forma demandada para as vias 
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secundárias. Portanto, quando não há demanda nas secundárias, as vias principais funcionam 

com verde irrestrito, ou serve-se os movimentos secundários apenas com o verde mínimo.  

Luna (2003) cita que, além dos sistemas em tempo fixo e atuados, existem 

também os sistemas adaptativos que são aqueles que variam os tempos dos semáforos a 

partir de medições diretas de variáveis do tráfego ou por estimação dessas variáveis de 

desempenho por coletas de dados utilizando detectores de tráfego. A Tabela 1 apresenta uma 

análise comparativa dos dois tipos de controle de acordo com o DENATRAN (2014). 

 
Tabela 1 – Vantagens e desvantagens do controle de tempo fixo e atuado 

Tipo de 
controle 

Vantagens Desvantagens 

Tempo fixo 

Elaboração e implementação são fáceis para 
interseções isoladas e em redes pequenas 

Planos semafóricos geram excessivos 
atrasos 

Custo de implantação inferior ao do controle 
atuado 

Requer coleta periódica de dados de 
tráfego 

Quando bem programado, possui desempenho 
satisfatório 

Pouco eficiente para locais que há 
grande variação do fluxo de tráfego 

Atuado 

Desempenho satisfatório em condições de 
demanda variável ao longo do dia 

O custo de implantação é maior que o 
de tempo fixo 

Minimiza os tempos de verde ociosos 
Nem todos controladores podem operar 
em modo totalmente atuado 

É o mais indicado para travessia de pedestres 
em meio de quadra 

A instalação e manutenção dos 
detectores é dispendiosa  

Permite a omissão de estágios 
A definição de parâmetros para 
necessita de conhecimentos específicos 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de DENATRAN (2014). 
 

b) Estratégias de controle: 

Quando se implementa o controle semafórico, o projetista deve escolher entre 

duas estratégias de controle que são: isolado e em rede. Na estratégia de controle 

denominada isolada, cada interseção é controlada independente das demais, ou seja, a 

programação semafórica leva em conta somente a demanda (histórica ou atual) de todas as 

aproximações. Essa estratégia tende a comprometer o desempenho operacional em situações 

que existem várias interseções controladas por semáforos próximas entre si.  

A estratégia de controle denominada em rede permite realizar a programação 

semafórica visando todas as interseções no corredor (em caso de rede aberta) ou na área (em 

caso de rede fechada), aumentando o desempenho global ao longo de todos os cruzamentos. 

Além dos parâmetros necessários para a programação semafórica isolada, para estratégia de 
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controle em rede é necessário também um parâmetro adicionado denominado defasagem. 

Esse parâmetro referencia temporalmente o início de verde de cada interseção. 

 
c) Modos de operação 

Há dois tipos de modos de operação: local e centralizado. Quando o modo de 

operação é local, a programação é implementada diretamente do controlador em campo. 

Qualquer alteração na programação deverá ser realizada pelos recursos disponíveis do 

controlador para entrada manual de dados. No modo centralizado, os controles eletrônicos 

de tráfego são ligados a um computador central que gerencia a operação dos equipamentos. 

O controle centralizado permite agilizar a operação das interseções semaforizadas através do 

monitoramento do funcionamento dos equipamentos, coleta de dados, e ajustes na 

programação.  

 
3.1.3 Técnicas de programação semafórica 

 
Nesse trabalho, serão abordadas interseções semaforizadas que operam em 

tempo fixo, portanto, somente as técnicas utilizadas para o cálculo da programação 

semafórica e coordenação voltadas para esse tipo de operação serão abordadas. A seguir 

estão listadas as técnicas recomendadas para programação da sinalização semafórica e 

coordenação semafórica: 

 
a) Programação da sinalização semafórica 

DENATRAN (2014) define que a programação semafórica deve ser realizada 

seguindo quatro etapas. A primeira refere-se as condições que a programação irá operar e, 

geralmente, essa etapa não é realizada quando se realiza reprogramações semafóricas, o que 

é o caso desse trabalho. A segunda etapa diz respeito às condições de tráfego como: taxa de 

fluxo, fluxo de saturação e tempos perdidos inicial e final. A terceira etapa condiz com o 

cálculo da programação semafórica e a quarta refere-se à implementação e avaliação dos 

resultados.  

Os métodos para cálculo de taxa de fluxo e fluxo de saturação podem ser obtidos 

em DENATRAN (2014). Há dois métodos para calcular o fluxo de saturação, o primeiro 

refere-se ao fluxo de saturação por faixa de tráfego e o segundo por grupo de movimento. O 

método utilizado para o cálculo das estimativas do tempo perdido inicial e final, portanto o 

tempo perdido total, também pode ser obtido nesse manual. 
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Após realizar as determinações das características das condições de tráfego em 

campo, inicia-se a terceira etapa. A Figura 2 apresenta a sequência recomendada por 

DENATRAN (2014) para o cálculo da programação semafórica. Vale enfatizar que é 

aconselhado realizar a verificação do tempo de ciclo, pois não pode ser maior que o tempo 

de ciclo máximo definido, e do tempo de verde real, pois não pode ser menor do que o verde 

de segurança adotado. 

 
Figura 2 – Método para cálculo de programação semafórica 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de DENATRAN (2014). 

 
São duas as técnicas recomendadas pelo DENATRAN (2014) para o cálculo do 

tempo de ciclo: método do grau de saturação máximo e método de Webster. No primeiro 

método, o projetista deve definir um grau de saturação máximo para o grupo de movimento 

crítico do estágio que em conjunto da taxa de ocupação obtida é possível calcular a fração de 

verde requerida para o estágio conforme a Equação 5. Com a fração de verde requerida para 

todos os estágios programados, obtém-se o tempo de ciclo conforme a Equação 6 e o tempo 

de verde efetivo para cada estágio conforme a Equação 7.   

 

 =  � �  (5) 

 

Onde: 
pi = fração de verde requerida para o estágio i; 
yi = taxa de ocupação do grupo de movimentos crítico do estágio i; 
xmi = grau de saturação máximo definido para o grupo de movimentos crítico do 
estágio i. 
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 = �−∑ ���  (6) 

 

Onde: 
tc = tempo do ciclo, em segundos; 
Tp = tempo perdido total no ciclo, em segundos; 
n = número total de estágios.  

 

 , =   ×   (7) 
 

DENATRAN (2014) cita que os valores indicados para o grau de saturação 

máximo estão entre 0,75 e 0,90. Valores cima de 0,90 não são recomendados porque é 

possível que não tenha reserva de capacidade suficiente para as flutuações usuais de tráfego. 

Valores abaixo de 0,70 não são recomendados porque podem levar a tempos de ciclo 

injustificadamente elevados.  

O método de Webster calcula o tempo de ciclo ótimo, de maneira que o atraso 

seja minimizado. Esse método pressupõe chegada dos veículos de forma aleatória, portanto, 

o seu uso em situações que não se satisfaça essas condições pode resultar em tempo de 

ciclos desfavoráveis. DENATRAN (2014) indica que o método de Webster não é 

recomendado em situações que há alto grau de saturação. O tempo de ciclo calculado por 

esse método é obtido pela Equação 8 e o tempo de verde efetivo é obtido pela Equação 9.  

 

 =  , �+− ∑ ���   (8) 

 

Onde: 
tco = tempo de ciclo ótimo, em segundos. 

 

       , , = ( − ) �∑ ���  (9) 

 

Onde: 
tv,efet,i = tempo de verde efetivo do estágio i, em segundos. 
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O tempo de entreverdes e o tempo de verde real são obtidos, respectivamente, 

pelas equações 4 e 3 mostradas anteriormente. Com o tempo de entreverde e tempo de verde 

real de cada estágio, tem-se por finalizado a programação semafórica.  

 
b) Coordenação semafórica 

Conforme citado anteriormente, o uso de coordenação semafórica tem como 

objetivo melhorar o desempenho operacional da circulação de veículos e pedestres em uma 

rede aberta ou fechada. Como citado anteriormente, além dos mesmos parâmetros de 

programação que uma interseção semaforizada isolada possui, a programação em rede inclui 

o parâmetro de defasagem. De acordo com DENATRAN (2014), o valor da defasagem é 

estabelecido em função de um dos seguintes tipos de referência temporal: 

 
 O início do tempo de verde de um dos estágios da interseção imediatamente à 

montante; 

 O início do tempo de verde de um dos estágios de uma única interseção da 

rede que serve de referência para a defasagem de todas as outras interseções; 

 Uma referência virtual (instante de início de contagem de tempo, não 

relacionado a um estágio específico) que é utilizada quando a programação 

semafórica é realizada por meio de programas computacionais. 

 
A coordenação semafórica pode ser realizada para controles que operam em 

tempo fixo ou de forma atuada. Conforme DENATRAN (2014), para tempo fixo, a 

coordenação semafórica exige uma grande quantidade de cálculos, o que pode inviabilizar a 

sua resolução de forma satisfatória por meio de processos manuais. Portanto, o cálculo da 

coordenação semafórica em tempo fixo é mais eficiente quando se utiliza programas 

computacionais, como o Synchro e o TRANSYT, especialmente quando se tratar de controle 

em área ou em corredor de vias com mão dupla.  

 
3.2 Modelagem de interseções semaforizadas utilizando o microssimulador de tráfego 

TransModeler 

 
Devido à complexidade e escala dos problemas envolvendo tráfego, modelos de 

simulação de tráfego dinâmicos estão sendo cada vez mais utilizados em relação aos 

métodos analíticos (DAAMEN et al, 2014). Além de retratar mais fielmente o 
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comportamento dos motoristas, atualmente os microssimuladores fornecem um conjunto de 

ferramentas que permitem ao usuário propor diferentes cenários para a resolução de 

problemas ou para verificar as condições da rede devido às intervenções necessárias, como 

por exemplo: otimização semafórica, política de uso de faixa de tráfego, área de redução de 

velocidade, alternativas de circulação, acidentes, semáforo em meio de quadra, lombada de 

velocidade e outros.  

Há desvantagens no uso de microssimuladores como, por exemplo: dependendo 

do escopo do projeto possui um custo monetário alto, necessita relativamente de uma grande 

quantidade de dados de entrada, dados para calibração e validação dos modelos, o usuário 

necessita de conhecimento acerca do funcionamento do pacote computacional e dos dados 

de saída disponibilizados e limitação dos modelos a não representar determinados casos.  

Geralmente, a simulação de tráfego é mais útil na avaliação de sistemas de 

transporte em condições de congestionamento em que há extensas filas ou em condições 

variáveis de tráfego ao longo do período de análise. Contudo, se existem ferramentas 

analíticas disponíveis (métodos do HCM) para resolver um problema em particular, então o 

uso da simulação se torna dispensável por ser mais caro e demorado (ELEFTERIADOU, 

2014).  

Os modelos microscópicos de simulação de tráfego buscam representar as 

interações entre o sistema físico de transporte e os usuários, ou seja, entre a oferta e a 

demanda. Esses modelos são denominados microscópicos porque tratam os processos 

internos do sistema ao nível da unidade veículo-motorista. Os processos internos 

normalmente são: decisões dos motoristas, características dos veículos, operação semafórica 

entre outros. Simulação microscópica tem sido bastante útil na avaliação de sistemas de 

transporte em que a abordagem analítica não é recomendada ou não existe, além de ter seu 

uso cada vez mais difundido entre analistas de tráfego e pesquisadores (ELEFTERIADOU, 

2014). 

Spiegelman (2011) cita que no processo de modelagem microscópica há dois 

tipos de inputs: a oferta, representada pelas características da rede viária (representada em 

forma de nós e links) e estratégias de operação, e a demanda, representada por matrizes de 

origem-destino ou volumes de conversão que indicam a quantidade de veículos ou pessoas 

que desejam chegar a seus destinos. Com os dados de entrada apropriados, utilizam-se os 

modelos microscópicos (calibrados e validados) que regem a interação entre a oferta e a 
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demanda em intervalos incrementais na ordem de 0,1 segundos e, com isso, é possível a 

obtenção de dados de saída condizentes. A Figura 3 exibe um diagrama do fluxo de 

informação de um modelo microscópico genérico.  

 
Figura 3 – Diagrama do fluxo de informação de um modelo microscópico  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Spiegelman (2011). 

 
Um aspecto importante dos modelos de simulação de tráfego é a estimação de 

medidas de desempenho específicas como tempo de viagem, atraso, velocidade média, fila 

máxima entre outros. Contudo, cada simulador obtém essas medidas tomando como 

referência definições específicas. Por exemplo, como considerar que o veículo está em uma 

fila, ou seja, deve-se considerar somente quando está com velocidade de 0 quilômetros/hora 

ou menos que uma velocidade definida.  

Definições específicas também são similares para tempo de viagem e atraso 

como, por exemplo, pode ser considerado o tempo de viagem para todos os veículos de um 

link ou somente para aqueles veículos que entraram e saíram do link. Cada simulador define 

suas medidas de desempenho de forma diferente, portanto é importante que o analista esteja 

ciente dessas definições para ser capaz de entender os resultados fornecidos pelo simulador 

e também para comparar com os valores de campo para propósito de calibração e validação 

(ELEFTERIADOU, 2014).  

Vários estudos de avaliação de interseções semaforizadas têm sido realizados 

utilizando microssimulação. Por exemplo, Chaudhry (2010) comparou as medidas de 

desempenho obtidas pelo simulador para uma interseção semaforizada com as obtidas por 

métodos analíticos. Nesse mesmo estudo, verificou-se a eficiência de um microssimulador 

em obter estimação de capacidade e atrasos para interseções semaforizadas que são 
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compatíveis com a teoria de fluxo de tráfego e avaliou-se a microssimulação como uma 

alternativa para análise de capacidade nessas interseções. 

 
3.2.1 Demanda de tráfego 

 
Um dos principais elementos no processo de modelagem de tráfego utilizando 

microssimuladores é a representação da demanda. No TransModeler, a demanda pode ser 

representada pelo volume de movimentos de conversão ou por matrizes de origem destino 

(Caliper, 2014). O comportamento da demanda em grandes redes é bastante afetado pelos 

modelos de escolha de rota, contudo, em redes pequenas que não há mais do que uma rota 

para cada par de origem-destino (como é o caso desse trabalho), esse modelo não é tão 

fundamental.  

Demanda baseada em movimentos de conversão é representada por uma tabela 

que especifica o volume de veículos que realizam determinado movimento de conversão em 

um nó (interseção) em um dado período de tempo. É possível utilizar tabelas para cada 

modo de transporte e usá-las para o mesmo período de tempo. Os principais parâmetros 

utilizados por esse procedimento são: volume, quantidade de intervalos, tempo de início, 

intervalo e distribuição do headway de partida. 

 O volume indica a quantidade de veículos que realizam cada movimento em um 

período específico. A quantidade de intervalos indica o quão desagregado é o intervalo, por 

exemplo, em uma hora de simulação em que se possui volume a cada 15 minutos, a 

quantidade de intervalos é 4. O tempo de início indica em que horário da simulação a tabela 

inicia a operar e o intervalo indica a duração em que a tabela opera. A distribuição do 

headway na geração dos veículos em suas origens pode ser determinística, uniforme 

aleatória e exponencial negativa aleatória com padrão em uniforme aleatório.  

Quando há duas interseções seguidas e os volumes são atribuídos por 

movimentos de conversão, é possível que possua veículos que saiam ou entrem em meio de 

quadra, sendo difíceis de serem contabilizados na coleta em campo. Logo, haverá um 

desequilíbrio da demanda entre as duas interseções e, para corrigir isso, o TransModeler cria 

ou desaparece com veículos no meio de quadra. Há parâmetros para ajustar a forma em que 

se modela esse fenômeno, mas vão além do escopo desse trabalho.  

Matrizes de origem-destino são utilizadas definindo centroides e nós e 

informando o volume de veículos que realizam cada par de origem-destino no período de 
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tempo especificado da matriz. Os principais parâmetros utilizados por esse procedimento 

são: intervalo de tempo, unidade da matriz, parâmetros gerais e distribuição do headway de 

partida. O intervalo do tempo define o horário do dia em que começa e termina o uso da 

matriz. A unidade da matriz indica se o valor do volume é o total do período ou uma taxa em 

veículos por hora. Os parâmetros gerais possuem um fator de escala em que pode 

multiplicar o volume de cada par de origem-destino e um desvio padrão que pode ser 

aplicado para variar o número de viagens geradas pela matriz em cada simulação.  

 
3.2.2 Programação semafórica 

 
Utilizando o TransModeler, interseções semaforizadas podem ser modeladas 

operando em tempo fixo ou atuadas e isoladas ou coordenadas, além disso, é possível 

atribuir diferentes planos semafóricos para diferentes intervalos do dia (CALIPER, 2014). 

Há três tipos de controle semafórico: tempo fixo sequencial, tempo fixo simultâneo e tráfego 

atuado. O tempo fixo sequencial possui todas as fases operando em estágios distintos, o 

tempo fixo simultâneo possui pelo menos uma fase operando em estágios distintos e o 

tráfego atuado permite a otimização dos parâmetros do controlador de tráfego de acordo 

com a demanda.  

Conforme Loureiro (2002), em Fortaleza, os semáforos que operam no sistema 

adaptativo utilizam o algoritmo SCOOT (Split, Cycle and Offset Optimization Technique) . 

Nesse trabalho serão estudadas interseções que operam em tempo fixo, logo, não haverá 

distinções quanto à modelagem do controle semafórico e a forma que operam na realidade.   

Com a codificação da interseção, em que são permitidos e proibidos os 

movimentos de conversão de acordo com a realidade, é possível definir o tipo de controle e 

o tempo de início do plano, elaborar as fases e os estágios do controle semafórico indicando 

os valores do tempo de verde, amarelo e vermelho geral de cada, indicar se é coordenado ou 

isolado e, caso seja, em que fase, em qual indicação do semáforo inicia a coordenação e o 

valor da defasagem.  

O TransModeler oferece dois métodos de otimização semafórica que são 

recomendáveis para interseções isoladas: método de Webster e busca simultânea estocástica 

(Stochastic Simultaneous Search). O método de Webster, desenvolvido na década de 1950, 

procura minimizar o tempo perdido na interseção, como como dito anteriormente. A busca 

simultânea estocástica é um algoritmo que busca minimizar um conjunto de medidas de 
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desempenho: atraso, consumo de combustível, paradas e comprimento de filas por meio de 

uma combinação ponderada das medidas de desempenho definidas.  

A otimização do tempo semafórico requer uma tabela que contém os fluxos dos 

movimentos de conversão. Esses fluxos são utilizados para calcular as proporções de 

demanda por fluxo de saturação (taxa de ocupação) que são a base para alocar as repartições 

de verde para cada fase. Também é possível otimizar ciclos semafóricos para fases que não 

estão definidas e dessa forma, as fases são definidas de acordo com os tratamentos de 

conversão à direita e à esquerda especificados pelo usuário.  

Para realizar a coordenação semafórica, utiliza-se a ferramenta disponibilizada 

pelo software denominada de Corridor Signal Optimazation, a qual o comprimento de ciclo 

ótimo e a defasagem são calculados minimizando um índice de performance que é 

computado como uma soma ponderada das seguintes medidas de desempenho: atraso médio 

devido ao controle, comprimento médio da fila por faixa, quantidade média de paradas e 

porcentagem de chegadas durante o verde. 

 O software simula as condições de tráfego alterando os valores parâmetros 

semafóricos e calcula o valor do índice de performance. Os valores dos parâmetros 

semafóricos que resultarem no menor valor do índice de performance são indicados como a 

combinação ótima para melhorar a qualidade operacional da via.  Não é necessário simular 

durante o período de uma hora para que os tempos semafóricos sejam otimizados, 

principalmente para corredores pequenos e que não são congestionados. Porém, para 

corredores grandes e congestionados, 15 ou 30 minutos não são suficientes para capturar as 

flutuações aleatórias do tráfego e, portanto, 45 a 60 minutos é o período adequado 

(CALIPER, 2014). 

 
3.2.3 Principais modelos e parâmetros 

 
O modelo de microssimulação do TransModeler é um conjunto de submodelos 

que modelam o comportamento dos motoristas, a performance dos veículos e sua interação 

com a malha viária (CALIPER, 2014). A forma que os motoristas tomam decisão de mudar 

de faixa, aceitar uma brecha e acelerar ou desacelerar em relação ao veículo imediatamente a 

sua frente são governadas pelos principais submodelos microscópicos. Existem três 

algoritmos básicos que são componentes importantes em um microssimulador: modelo de 

car-following, de aceitação de brecha e de mudança de faixa.  
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O modelo de car-following estima o comportamento de aceleração e 

desaceleração do veículo seguidor em relação ao veículo a sua frente. O modelo de aceitação 

de brecha modela o comportamento do motorista em selecionar e utilizar uma brecha para 

atravessar uma via, entrar em uma via expressa ou mudar faixa. O modelo de mudança de 

faixa replica todo o processo de troca de faixa, da decisão de se realizar a manobra até a sua 

efetivação (ELEFTERIADOU, 2014). 

No TransModeler há vários parâmetros e modelos a serem ajustados, contudo, é 

necessário que se identifique o escopo do projeto para que sejam ajustados somente aqueles 

que interferem com o fenômeno em estudo. Logo, serão tratados aqui todos os parâmetros e 

modelos disponíveis no TransModeler que interferem na modelagem de interseções 

semaforizadas.  

Dos parâmetros gerais de comportamento existentes no TransModeler, dois 

merecem mais atenção na modelagem de interseções semaforizadas: stopped gap e 

velocidade desejada. Stopped gap é a brecha entre veículos quando estão parados em uma 

fila e tem impacto significante no tamanho da fila e no tempo que leva para descarrega-la 

(Caliper, 2014).  

No trabalho desenvolvido por Lacerda e Castro-Neto (2014), foi encontrado um 

valor médio de 1,9 metros com desvio padrão de 0,7 metro. Como os motoristas tendem a 

ficarem mais distantes de veículos pesados do que veículos comuns, os parâmetros são 

distintos para essas duas classes e tem seu valor calculado conforme a Equação 10. Para 

ocasiões em que o veículo da frente não é um veículo pesado, os valores default são: média 

de 2,4 metros e desvio padrão de 1,2 metros. Em ocasiões em que o veículo da frente é um 

veículo pesado, os valores default são: média de 3,7 metros e desvio padrão de 1,2 metros. 

Ambos seguem distribuição normal.  

 

 = á�� � + � ,  (10) 

 

Onde: 
k = tipo do veículo: h se for veículo pesado e n se não for; 
Gik = stopped gap para o veículo i atrás do veículo k, em metros; 
μK = média do stopped gap atrás do veículo k, em metros; 
ri = número aleatório para o véiculo i de acordo com distribuição normal; 
σK = desvio padrão atrás do veículo k, em metros; 
Gmin = mínimo stopped gap permitido, em metros. 
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Quando não há interferência de veículos a sua frente, o veículo tende a viajar na 

sua velocidade desejada, contudo, essa velocidade não tem um valor constante, depende da 

velocidade limite regulamentada e de condições geométricas como a curvatura horizontal e a 

largura da faixa. De acordo com Caliper (2014), esses mesmos fatores foram identificados 

pelo High Capacity Manual (HCM, 2010) como tendo influência na velocidade de fluxo 

livre e na capacidade.  

Um parâmetro importante que interfere na velocidade desejada é a velocidade 

limite que pode ser atribuída para classificações das vias ou por meio de sinalização viária. 

A velocidade desejada também varia de acordo com o tipo de motorista e com o motivo da 

viagem. Para obter essa variabilidade, o TransModeler utiliza uma tabela de indicando o 

desvio em quilômetros por hora em relação a velocidade limite para cada segmento 

populacional (CALIPER, 2014). Tabelas distintas podem ser utilizadas para sinalizações de 

limite de velocidades, zonas e classes de vias (expressa e coletora, por exemplo). 

 Um valor de referência de 40 quilômetros por hora foi encontrado por Medeiros 

(2013) em uma rede viária urbana em Fortaleza como velocidade máxima desejada. A 

velocidade desejada de um veículo é calculada no TransModeler de acordo com a Equação 

11. 

 

 � = í � (� � , � � ) +    (11) 

 

Onde: 
Vij

Desejada = velocidade desejada do veículo i no segmento j, em km/hr; 
Vj

DefaultLmt = velocidade limite default no segmento j, em km/hr; 
Vi

SinLmt = última sinalização de velocidade limite vista pelo veículo i, em km/hr; 
ei

DS = desvio em relação a velocidade limite atribuído ao veículo i, em km/hr; 

 
Lacerda e Castro-Neto (2014) afirmam que, de todos os modelos microscópicos, 

o modelo de car-following tem sido o mais investigado entre técnicos e pesquisadores 

devido a sua grande influência na densidade e na velocidade média de tráfego. Esse modelo 

é utilizado para determinar a aceleração e desaceleração do motorista seguidor quando o 

veículo da frente não está tão próximo que necessite uma taxa de desaceleração emergencial 

(regime emergencial) ou quando não está tão longe (regime de fluxo livre) que não há 
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influência sobre seu comportamento. No TransModeler, a aceleração de car-following é 

calculada pela Equação 12. 

 

 �± + Δ =  �± �� ±
�,�−± [� − + � ]�± +  � (12) 

 

Onde: 
Ai = aceleração ou desaceleração do veículo seguidor i; 
Vi = velocidade do veículo seguidor i; 
Vi-1 = velocidade do veículo a frente do seguidor i; 
Di, i-1 = distância entre o veículo seguidor i e o veículo a sua frente i-1; 
, ,  e  = parâmetros do modelo. 
i

CF = termo de erro específico para cada veículo. 

 
Em contatos realizados com o suporte da Caliper, empresa que desenvolve o 

TransModeler, foi sugerido que para calibrar o modelo de car-following utilizando o fluxo 

de saturação como medida alvo, sejam alterados os headways buffers que são utilizados para 

determinar o espaço mínimo que um veículo em following se sente confortável em deixar 

para o veículo da frente, distância mínima de segurança ou zona de conforto. Esse parâmetro 

é definido em unidades de tempo e é multiplicado pela velocidade para o cálculo dessa 

distância mínima que está apresentada na Equação 13, enquanto a Equação 14 apresenta o 

cálculo do espaçamento buffer. 

 
 =  +    (13) 

 
Onde: 
d = distância mínima de segurança, em metros; 
Gstop = espaçamento entre veículos parados, calculado na Equação 10, em 

metros; 
δbuffer = espaçamento buffer, em metros. 

 
 = ∗ ℎ  (14) 

Onde: 
v = velocidade do veículo, em m/s; 
hbuffer = headway buffer, em segundos. 

  
  Como na população há vários perfis de motoristas, alguns mais agressivos e 

outros mais cautelosos, o TransModeler permite a definição desse parâmetro para diferentes 

segmentos da população. Todos os parâmetros gerais de comportamento do motorista aqui 
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citados, o stopped gap e a distribuição de velocidade desejada são possíveis de serem 

obtidos a partir de coleta em campo, contudo, por limitação de coleta, cabe o analista 

verificar quais são aqueles que impactam mais no objetivo de avaliação do projeto.  

 
3.2.4 Medidas de desempenho 

 
Denomina-se como medidas de desempenho as que são utilizadas para 

caracterizar a situação da operação de tráfego dado um cenário. Várias medidas de 

desempenho podem ser obtidas, de forma indireta, através de simuladores de tráfego e 

podem ser obtidas, de forma direta, através de coleta em campo. Para examinar o 

desempenho de uma interseção semaforizada, podem ser avaliados atraso, número de 

paradas e comprimento de filas. Além disso, alguns procedimentos podem usar um índice de 

performance resultado de uma combinação de diversas medidas de desempenho como o 

adotado pelo TRANSYT. 

Para avaliação da programação semafórica, as medidas de desempenho mais 

empregadas são: fila máxima, velocidade média, número de paradas, atraso, consumo de 

combustível, emissão de poluentes e custo monetário (DENATRAN, 2014). As três últimas 

medidas de desempenho citadas não serão abordadas nesse trabalho, devido ao enfoque 

desse trabalho ser voltado para avaliação operacional do tráfego nas interseções em estudo.  

O número de paradas é uma medida desempenho comumente utilizada para 

avaliar a operação de uma interseção semaforizada e pode ser caracterizada pelo número 

total de paradas, número médio de paradas por veículo e porcentagens de veículos que 

param devido à sinalização semafórica.  O aumento no número de paradas indica um 

aumento da impedância para os usuários da malha, consumo de combustível e, 

consequentemente, emissão de poluentes. Logo, a programação semafórica deve ser 

realizada de forma que seja diminuído, na medida do possível, o número de paradas por 

veículo (DENATRAN, 2014). 

A fila máxima representa a maior quantidade veículos em fila durante um 

intervalo de tempo definido. Essa medida de desempenho é comumente utilizada pela sua 

facilidade de obter em campo e também por incorporar o desconforto do motorista. Obtêm-

se, no período de coleta, várias observações da fila máxima por ciclo e a partir delas, 

calcula-se a fila máxima média. Como a fila máxima pode não representar uma condição 
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normal da operação, também é comum utilizar um determinado percentil do comprimento 

de fila (geralmente entre o 85º e 90º percentil) para incorporar um valor mais usual.  

Em termos gerais, atraso é definido como uma parcela do tempo de viagem 

indesejável ao motorista. O atraso pode ser ocasionado devido ao controle em interseções 

(sinais de pare e semáforos), bloqueios em meio de quadra ou devido ao congestionamento. 

Em interseções semaforizadas e não semaforizadas, o atraso possui várias definições e o 

engenheiro de tráfego deve estar ciente das medidas e critérios para cada definição. Segundo 

Roess (2014), algumas das formulações mais utilizadas para atraso, são: 

Atraso devido ao tempo parado: tempo que o veículo passa parado esperando 

atravessar uma interseção;  

Atraso na aproximação: Adiciona, ao atraso por tempo parado, a parcela de 

atraso devido à aceleração e à desaceleração devido a uma parada; 

Atraso devido à fila: Período de tempo entre a chegada do veículo no final da 

fila até o momento em que atravessa a linha de retenção na interseção; 

Atraso devido ao controle: É o atraso total em uma interseção devido ao 

controle (ou seja, semáforo ou sinal de pare). É aproximadamente igual a soma 

do atraso na fila e do atraso devido à aceleração e desaceleração. 

Em modelos analíticos de previsão de atraso, existem três componentes do 

atraso que são: atraso uniforme (uniform delay), atraso aleatório (random delay) e atraso 

devido à demanda excedente (overflow delay). O atraso uniforme é aquele considerado para 

chegada uniforme de veículos com fluxo estável. O atraso aleatório é um atraso adicional 

devido à chegada aleatória de veículos. O atraso de demanda excedente ocorre quando a 

capacidade da interseção é inferior ao fluxo. Não há solução teórica disponível para chegada 

de veículos em pelotões e, portanto, é utilizado um fator de ajuste para o atraso uniforme 

DENATRAN (2014) afirma que a abordagem analítica utilizada pelo Highway 

Capacity Manual (HCM, Transport Research Board – TRB, 2000) é significativamente 

limitada pois procura tratar casos básicos, tornando a modelagem por essa abordagem 

desaconselhável para situações em que há interferências no padrão de chegada dos veículos 

e em que há demanda acima da capacidade. A utilização de microssimuladores de tráfego, 

contudo, possibilitam representar cada cenário de forma mais realística, propiciando a 
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obtenção de medidas de desempenho mais precisas e sendo recomendável em situações mais 

complexas.  

O TransModeler possui uma variedade de ferramentas que permitem analisar a 

rede antes, durante e após a simulação. Antes da simulação, é importante verificar se todos 

os dados de entrada estão corretos, se as configurações do projeto estão definidas, se os 

parâmetros dos modelos do software estão calibrados e validados e definir os dados de saída 

desejados. Durante a simulação, é importante verificar, através da animação, todo o 

funcionamento da rede como as configurações dos semáforos, comportamento dos 

motoristas e demais condições de tráfego. O TransModeler permite obter uma variedade de 

relatórios que contêm diversas medidas de desempenho que podem ser úteis para análises 

distintas (Caliper, 2014). A Tabela 2 demonstra os tipos de relatórios que podem ser obtidos 

e os dados de saída de cada um.  

 
Tabela 2 – Tipos de relatórios de saída no TransModeler 

Tipo de relatório Dados de saída Está associado ao (à): 

Estatísticas de viagem 

Quantidade de viagens; Velocidade 
média; Atraso médio; Tempo 
parado médio; Quantidade média 
de paradas. 

Toda a rede 

Fluxo e tempo de viagem 
Taxa de volume; Velocidade 
média; Densidade média; Tempo 
de viagem médio; Nível de serviço. 

Segmento de via ou corredor de 
interesse 

Atraso 

Atraso total e médio; Tempo 
parado total e médio; Quantidade 
de paradas total e média; Nível de 
serviço por interseção, por faixa ou 
rotatória. 

Link, nó (interseção) ou faixa de 
tráfego 

Formação de fila 
Número de filas; Comprimento 
médio e máximo de fila; Veículos 
em fila médio e máximo. 

Por faixa de tráfego 

Dados de sensor - VRC 

Período em que o veículo passou 
pelo sensor; ID do veículo; ID da 
origem; ID do destino; Velocidade; 
Entre dois sensores: Total de 
viagens, Viagens de transporte 
público, Viagens de caminhão e 
tempo de viagem. 

Sensor 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Caliper (2014).  
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4 METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada nesse projeto de graduação foi subdivida em seis 

tópicos que correspondem aos quatro objetivos específicos estabelecidos conforme 

apresentada na Figura 4. Os tópicos de identificação e caracterização referem-se ao terceiro 

objetivo específico que foi subdivido devido à sua dimensão. Vale ressaltar que o primeiro 

tópico foi alcançado por meio da revisão bibliográfica e, portanto, não constará nos itens 

abaixo.  

As etapas de identificação, caracterização e avaliação de alternativas foram 

adaptadas da metodologia de diagnóstico das relações entre uso do solo e transportes na 

problemática do planejamento urbano integrado desenvolvida na tese de dissertação de 

Soares (2014).  

 
Figura 4 – Metodologia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1 Funcionalidade do TransModeler para planejamento da operação semafórica 

 
Em Fortaleza, os semáforos operam em sistema de tempo fixo ou em sistema 

adaptativo através do algoritmo do SCOOT.  O TransModeler consegue modelar somentes 

interseções controladas por semáforo em tempo fixo e atuado, logo, não há um algoritmo 

com a lógica do SCOOT que permita que as interseções operadas na realidade sejam 

modeladas fielmente no simulador. Contudo, como os semáforos que operam pelo SCOOT 

são centralizados, é possível obter os dados de tempo de verde, ciclo e defasagem agregados 

em 15 minutos, por exemplo. Dessa forma, pode-se modelar as interseções que operam pelo 

SCOOT utilizando esses valores médios que, se não forem muito dispersos, é possível 

resultar em uma modelagem satisfatória dependendo dos objetivos estabelecidos. 

Para realizar a modelagem de interseções semaforizadas utilizando o 

TransModeler é necessária uma quantidade considerável de dados de entrada dos variados 

tipos: geométrico, de tráfego, de programação semafórica, além dos parâmetros do 

simulador que influenciam substancialmente no fenômeno analisado. A Tabela 3 indica 

quais os tipos de dados, dados de entrada e formas de obtenção que serão necessários para a 

realização da modelagem.  

 
Tabela 3 – Dados de entrada utilizados no simulador 

Tipo de dados Dados de entrada Formas de obtenção 

Dados geométricos 
Largura das faixas; Sentido das 
vias; Quantidades de faixas. 

Google Street View, Waze e 
visita em campo  

Dados de tráfego 

Volume veicular classificatório; 
Rota das linhas de ônibus e 
headways; Localização dos pontos 
de ônibus; Velocidade limite das 
vias; 

Coleta em campo 

Dados de programação 
semafórica 

Quantidade de estágios; 
Movimentos permitidos e proibidos 
em cada estágio; Horário de 
entrada e saída do plano; Tipo de 
controle; Fases sequenciais ou 
mistas; Tempos de cada fase; 
Defasagem. 

Controle de Tráfego em Área de 
Fortaleza (CTAFOR) 

Parâmetros do simulador 
Espaçamento entre veículos 
parados em uma fila (stopped gap); 
Velocidade desejada dos veículos; 

Coleta em campo 

Fonte: Elaborado pelo o autor. 
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De acordo com Roess (2004), como interseções são locais pontuais, as medidas 

de desempenho utilizadas para seções de rodovias, como por exemplo velocidade e 

densidade, não são relevantes. Portanto, as medidas mais comumente utilizadas para 

caracterizar a qualidade operacional de uma interseção semaforizada são: atraso, 

comprimento de filas e quantidade de paradas. Foi apresentado na Tabela 2 os dados de 

saídas disponíveis pelo TransModeler ao final de cada simulação e percebe-se que existem 

várias medidas que são possíveis de serem utilizadas na fase de caracterização dos 

problemas de operação semafórica, sendo essas medidas: atraso, tempo parado, quantidade 

de paradas, nível de serviço por interseção ou por faixa, comprimento de fila, quantidade de 

veículos em fila e tempo de viagem.  

Como visto no item 3.2.2, o TransModeler possibilita a otimização semafórica 

isolada através de dois métodos: método de Webster e método de busca simultânea 

estocástica, sendo esta uma vantagem do TransModeler quando comparado ao Vissim, um 

dos microssimuladores de tráfego mais difundidos no meio técnico e acadêmico. O primeiro 

método, permite encontrar o valor do ciclo ótimo que reduz o valor do atraso devido ao 

controle semafórico. Porém, a literatura mostra que esse método não é indicado em 

condições de alta saturação, superestimando o atraso para valores de grau de saturação 

maiores que 0,95, e em condições que as chegadas dos veículos sejam através de pelotões, 

pois o método pressupõe chegada aleatória, além disso, são recomendados apenas para 

interseções isoladas. O segundo método permite a otimização considerando diferentes 

medidas de desempenho, além do atraso, calculados analiticamente.  

O método do Corridor Signal Optimization otimiza o tempo de ciclo e a 

defasagem (permite coordenação) através da redução de um índice de performance 

calculado ponderando medidas de desempenho como: atraso, paradas, comprimento de filas 

e porcentagem de veículos que chegam na indicação verde. Logo, ele é indicado para 

interseções semaforizadas próximas, pois considera a formação de pelotões, permitindo o 

cálculo da defasagem que reduza as impedâncias.  Sendo assim, o TransModeler é útil na 

proposição de alternativas de programação semafórica, pois permite elaborar e otimizar 

diferentes cenários de programação semafórica.  

Por fim, pode-se concluir de forma preliminar que o TransModeler pode 

oferecer uma modelagem precisa da operação de interseções semaforizadas em tempo fixo, 

contudo, as interseções que operam utilizando o algoritmo do SCOOT não são fielmente 
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reproduzidas no simulador. Foi possível listar e classificar os dados de entrada necessários e 

medidas de desempenho disponíveis pelo TransModeler na modelagem de interseções 

semaforizadas, identificando quais medidas de desempenho poderiam servir à etapa de 

caracterização. O TransModeler mostra-se útil na proposição e avaliação de alternativas de 

programação semafórica e circulação viária, permitindo a otimização semafórica e obtenção 

de medidas de desempenho que caracterizam a qualidade operacional do semáforo.  

 
4.2 Identificar e caracterizar problemas de operação semafórica  

 
Na etapa de identificação da problemática, o primeiro tópico se refere à 

delimitação da área em estudo com a definição da área, levantamento das condições 

geométricas das vias e dos tipos de controles das interseções. A delimitação da área em 

estudo consiste em definir os limites da área em que se pretende identificar, caracterizar a 

problemática e, se necessário, avaliar alternativas de solução.  

Delimitado a área, será realizada uma visita prévia em campo para que se 

verifique a existência de problemas operacionais como: elevados níveis de atraso veicular e 

comprimentos de fila nas aproximações. Com esse levantamento, será possível realizar um 

exercício de representação da problemática, com formulações das relações de causa-efeito, 

sendo essa representação principal produto dessa etapa metodológica. 

Após a identificação e representação da problemática, serão definidas as 

medidas de desempenho que melhor caracterizam cada problema identificado, 

recomendadas pela literatura e possíveis de serem obtidas no TransModeler e em campo. 

Essas medidas de desempenho serão utilizadas para caracterizar as condições atuais de 

operação do tráfego e avaliar as alternativas de solução a serem propostas, se necessário. 

Além de uma codificação adequada, é imprescindível que os valores dos 

parâmetros do simulador representem satisfatoriamente as condições de tráfego vigentes 

para que sejam obtidas medidas de desempenho condizentes com a realidade. Segundo Park 

E Schneeberger (2003), os modelos microscópicos de simulação de tráfego contêm vários 

parâmetros com valores default para descrever a operação do controle de tráfego, 

características do fluxo de tráfego e comportamento do motorista, mas também permitem ao 

usuário alterar os valores dos parâmetros. 

A eficácia de um simulador de tráfego em avaliar estratégias de gestão de 

tráfego encontra-se na sua capacidade em replicar as condições atuais de tráfego, portanto, é 
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necessário realizar um processo apropriado de calibração dos parâmetros dos modelos ao 

invés de usar os valores padrões disponíveis pelo desenvolver do simulador (HOURDAKIS 

et al, 2003).  

Calibração é o processo de otimização em que os parâmetros do modelo do 

simulador são alterados, para se obter uma correspondência próxima entre as medidas 

obtidas na simulação e as encontradas em campo (HOURDAKIS et al, 2003). Com a 

finalidade de testar a capacidade do modelo em representar condições futuras, é necessário 

realizar a validação do modelo que é o processo de comparar os resultados obtidos pelo 

modelo calibrado, com dados que não foram utilizados no processo de calibração (MG 

MCNALLY E JUN-SEOK OH, 2002).  

Conforme Teply e Jones (1991), o fluxo de saturação representa um fator de 

grande importância para a determinação de medidas de desempenho utilizadas na prática da 

Engenharia de Tráfego e seu valor influencia a avaliação do desempenho de interseções 

semaforizadas. Lacerda e Castro-Neto (2014) afirmam que fluxo de saturação é a melhor 

variável para a calibração dos parâmetros de car-following que definem a distância de 

following, ou os headways  de saturação. Portanto, definiu-se como modelo a ser calibrado o 

modelo de car-following  do TransModeler tendo como medida alvo o fluxo de saturação 

obtido em campo através do Método 1 indicado pelo DENATRAN (2014) e medida de 

ajuste o erro percentual em módulo, utilizando como referência o valor obtido em campo. 

Esse método é derivado do HCM 2010 (TRB, 2010) e permite a determinação do fluxo de 

saturação por faixa de tráfego, através do cálculo da média do headway de saturação por 

ciclo. Os parâmetros de car-following serão considerados quando o erro percentual for igual 

ou menor a 5%. 

Serão obtidos em campo valores de atraso devido ao controle (Control Delay) 

através do método indicado no HCM 2010 (TRB, 2010) que consiste em calcular a 

quantidade de veículos em fila em uma aproximação a cada intervalo de tempo que seja 

divisor inteiro do comprimento do ciclo (entre 10 e 20 segundos), a quantidade de veículos 

que param pelo menos uma vez nessa aproximação e a quantidade total de veículos que 

passam pela aproximação durante o período de coleta.  

Os dados de atraso devido ao controle coletados em campo serão comparados 

com os obtidos pelo simulador através de um intervalo de confiança bilateral a ser elaborado 

com a amostra obtida pelo simulador. Caso o intervalo de confiança possua o valor obtido 
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em campo, o simulador será considerado validado. Caso contrário, serão levantadas 

hipóteses para explicar as diferenças obtidas em campo e no simulador. O método de 

calibração e comparação dos atrasos está apresentado na Figura 5.  

 
Figura 5 – Método de calibração e de comparação dos dados de saída 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Com a definição dos dados de entrada, medidas de desempenho e medida alvo 

necessárias para a modelagem, delimita-se, então, o conjunto de dados a serem coletados em 

campo. O próximo passo metodológico será o do planejamento e da realização da coleta, 

que consiste em estabelecer a estratégia de coleta, alocando os equipamentos e recursos 

humanos requeridos.  

Com a obtenção de todos os dados necessários, iniciará o processo de 

codificação da malha viária atual com a entrada dos dados geométricos, de tráfego, do 

controle semafórico e dos parâmetros obtidos em campo. Para a obtenção das medidas de 

desempenho, essenciais para realizar a calibração e validação, além de permitir a 

caracterização dos problemas e avaliação de alternativas, é requerido uma quantidade 

determinada de replicações de simulação.  

A partir da adoção do Teorema do Limite Central, em que para amostras maiores 

que 30 a distribuição da média amostral pode ser aproximada satisfatoriamente por uma 

distribuição normal, define-se o número de rodadas de simulações igual a 30.Com 30 

replicações de simulação da situação atual, serão obtidos 30 valores para cada medida 

desempenho durante todo o período de coleta, retirando 15 minutos para aquecimento da 

rede no simulador (tempo de warm-up), portanto, os dados comparados serão dos valores 

obtidos para o período entre 7:15 às 8:30.  
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4.3 Avaliar alternativas de solução para a melhoria da operação semafórica 

 
Por fim, serão definidos os critérios de avaliação utilizados para a 

implementação das mudanças propostas pelas alternativas a serem levantadas. As 

alternativas serão levantadas conforme à representação da problemática elaborada, 

abordando as possíveis causas dos problemas operacionais percebidos. Com os resultados 

obtidos, pretende-se realizar testes de independência para verificar se há necessidade de 

pareamento entre os resultados obtidos com a mesma semente aleatória. Caso o valor-p 

encontrado seja maior do que 0,05, a hipótese nula de independência não é rejeitada e, 

portanto, o teste de hipótese para amostras independentes será realizado. Caso seja menor, a 

hipótese nula de independência é rejeitada, sendo realizado o teste de hipótese pareado.  

Para comparação entre o cenário atual e os cenário propostos, serão utilizados 

testes de hipóteses que avaliarão se a diferença entre as médias das medidas de desempenho 

dos cenários é estatisticamente significante. Também serão elaborados intervalos de 

confiança para avaliar se essa diferença é significante para o fenômeno. Isso é necessário 

pois há situações em que mesmo com a existência de diferença estatística encontrada, essa 

diferença não afetará de forma consistente o sistema de transporte. Da mesma forma, há a 

possibilidade de não rejeitar a hipótese nula e o intervalo de confiança indicar valores de 

diferença inexpressivos para o sistema.  

Dessa forma, serão realizados testes de hipóteses unicaudais independentes ou 

pareados, dependendo dos resultados dos testes de independência, e para que a alternativa 

proposta seja denominada como uma boa solução, é necessário que se rejeite a hipótese nula 

de igualdade das médias e que o limite superior do intervalo de confiança seja maior  do que 

um valor definido. Para atraso devido ao controle, por exemplo, será considerada uma 

diferença, em módulo, superior à 10 seg/veíc, já que esse valor representa um parcela 

considerável dos intervalos das classes de níveis de serviço do HCM.   

Vale salientar que as alternativas de solução a serem levantadas por esse 

trabalho serão limitadas às medidas de desempenho estabelecidos, ou seja, somente sob o 

aspecto do nível de serviço veicular. Dessa forma, não serão avaliados segurança, 

mobilidade no nível de pessoas, acessibilidade e outros aspectos importantes.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Este capítulo está estruturado conforme a metodologia apresentada no capítulo 

anterior na Figura 4. Apenas os quatro últimos tópicos serão abordados nessa seção, posto 

que a etapa metodológica de identificar conceitos e técnicas acerca da operação de 

interseções semaforizadas foi cumprida na revisão bibliográfica e que a etapa metodológica 

de determinar a funcionalidade do TransModeler para o planejamento da operação foi 

cumprida na seção de metodologia.  

Desta forma, nesta seção serão tratadas as etapas de identificação, caracterização 

e diagnóstico dos problemas de operação semafórica e, por fim, de avaliação de alternativas 

de solução para a melhoria da operação. 

 
5.1 Identificação dos problemas de operação semafórica 

 
Nas subseções seguintes estão apresentados os resultados das etapas necessárias 

para realizar a identificação dos problemas acerca da operação semafórica. 

 
5.1.1 Delimitação da área em estudo 

O local em estudo situa-se no bairro Vila Peri próximo ao terminal de ônibus 

urbano, no sudoeste de Fortaleza, e consiste em 3 vias importantes: Avenida Osório de 

Paiva, Rua Raimundo Nery e Rua Luiz Vieira. A Avenida Osório de Paiva permite é a 

continuação da CE-065 que permite a realização de viagens entre os municípios de 

Fortaleza, Maranguape e Maracanaú. As outras duas vias são a continuação da Avenida 

Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Perimetral. A delimitação da área em estudo 

está apresentada na Figura 6.  
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Figura 6 – Delimitação da área em estudo  

Fonte: Elaborado pelo autor. Base: Google Earth. 
 

A Rua Raimundo Nery e a Rua Luiz Vieira possuem sentido único, enquanto a 

Av. Osório de Paiva possui dois sentidos. Apenas a Rua Luiz Vieira possui duas faixas de 

tráfego, enquanto as outras possuem três faixas de tráfego. As interseções semaforizadas são 

localizadas no cruzamento entre a Av. Osório de Paiva com as outras duas vias. Conforme 

dados disponibilizados pelo CTAFOR, ambas as interseções são centralizadas, operam em 

tempo fixo com três estágios com fases mistas, possuem defasagem nula, mesmo 

comprimento de ciclo e são da mesma sub-área. A última atualização da programação foi 

realizada em outubro de 2012.  

São apresentadas nas Figuras 7 e 8 respectivamente, as interseções da Av. 

Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira (interseção 1) e com a Rua Raimundo Nery 

(interseção 2) com maior detalhe, indicando as aproximações de cada interseção. 
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Figura 7 – Detalhe da interseção 1 (Av. Osório de Paiva e a Av. Luiz Vieira)  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Base: Google Earth. 

 
Figura 8 – Detalhe da interseção 2 (Av. Osório de Paiva e a Rua Raimundo Nery) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Base: Google Earth. 
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5.1.2 Levantamento de problemas acerca da operação semafórica 

 
Antes de realizar a visita, obteve-se um relatório técnico sobre a área em estudo 

realizado em 2013 pelo CTAFOR, divisão da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), e 

um vídeo de drone sobre a área em estudo realizado em 2015 pelo Plano de Ações Imediatas 

em Trânsito e Transporte de Fortaleza (PAITT), órgão da Prefeitura de Fortaleza. O 

relatório realizado pelo CTAFOR (2013) refere-se a uma análise de proposta na redução de 

atrasos nas interseções em estudo. Nesse período, ambas interseções operavam em SCOOT, 

diferentemente do período atual em que ambos operam em tempo fixo. Naquele relatório, 

foi proposta a redução da quantidade de estágios desses semáforos com o intuito de diminuir 

os congestionamentos, afirmando que essa proposta acarretaria em um menor tempo de 

espera do condutor, portanto, o tráfego passaria a ter maior fluidez.  

Para redução dos estágios desses semáforos, verificou-se a necessidade dos 

condutores que realizam a conversão à esquerda em um dos estágios passarem a realizar um 

laço de quadra. Para os veículos da aproximação sul que realizam a conversão à esquerda na 

interseção 2, podem realizar o laço de quadra pela Rua Eça de Queiroz que situa-se 

aproximadamente a 150 metros da Av. Osório de Paiva (mostrado na Figura 6). Para os 

veículos da aproximação norte que realizam a conversão à esquerda na interseção 2, julgou-

se, naquele relatório, necessária a abertura de uma nova via para possibilitar o laço de 

quadra.  

 Naquele mesmo relatório, é exposta uma coleta de volume de tráfego realizada 

em fevereiro de 2012. Essa coleta não foi classificatória e possui cinco divisões: pico 

manhã, entre-pico manhã, pico meio dia, entre-pico tarde e pico tarde.  Como conclusão, 

afirmou-se que com a criação da nova via, é possível a redução de estágios nos dois 

semáforos analisados. Exceto a alteração do tipo de controle que estava operando através do 

SCOOT e que opera em tempo fixo, vale salientar que não foi realizada a diminuição da 

quantidade de estágios proposta pelo CTAFOR. 

Através do vídeo realizado por um drone disponibilizado pelo PAITT, percebeu-

se a existência de elevados níveis de atraso e comprimento de fila. Identificou-se que, na 

aproximação sul da interseção 1, formou-se uma extensa fila decorrente da fila residual em 

cada tempo de verde de ciclo. Verificou-se que se formava uma fila extensa daqueles que 

desejam realizar a conversão à esquerda nos dois sentidos da Av. Osório de Paiva, alterando 

a capacidade da via à montante, o que elevou a quantidade de mudança de faixas, 
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prejudicando tanto a fluidez quanto a segurança viária. A Figura 9 apresenta a formação de 

fila na aproximação sul da interseção 1 capturada pelo vídeo do drone. 

 
Figura 9 – Formação de fila na aproximação sul da interseção 1 (Av. Osório de Paiva e Av. 
Luiz Vieira) 

 
Fonte: PAITT (2015) 
 

No dia 04 de outubro de 2016, já como aplicação da metodologia desse projeto 

de graduação, realizou-se uma visita prévia em campo para verificar a existência de 

problemas operacionais no pico da manhã. Percebeu-se que os problemas levantados através 

das imagens do vídeo disponibilizado pelo PAITT ainda estavam presentes. São extensas as 

fila que se formam na aproximação sul da interseção 1, e na aproximação leste da interseção 

2. As filas que se formam para realizar a conversão a esquerda, em ambas as interseções, 

excedem o segmento da via, diminuindo a capacidade da via à montante e tornando maior a 

quantidade de mudanças de faixas realizadas pelos motoristas.  

Verificou-se um elevado número de veículos pesados e de motocicletas, e 

mesmo sem estrutura cicloviária existente, é razoável a quantidade de ciclistas trafegando. 

Como o local possui várias atividades comerciais, são frequentes os acessos aos lotes 

lindeiros. A existência do terminal de ônibus urbano próximo às interseções é um fator que 

aumenta as impedâncias do local, devido não só à maior quantidade de veículos pesados 

trafegando, mas também por causa dos frequentes acessos de entrada e saída.  

Percebeu-se que a defasagem dos semáforos estava com valor nulo, ambos 

operando com ciclo de 160 segundos e 3 estágios, em concordância com o demonstrado pelo 
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plano semafórico disponibilizado pelo CTAFOR. Esse plano disponibilizado teve a sua 

última alteração em outubro de 2012, portanto, é possível que as repartições de verde, a 

defasagem e o comprimento do ciclo estejam inadequados para os volumes de tráfego 

existentes. Além disso, sabe-se que quanto mais estágios operando, maior é o tempo perdido 

inutilizado por todos os movimentos de conversão.  

 
5.1.3 Elaboração da representação da problemática 

 
Baseado na literatura, nos documentos obtidos que tratam sobre a área em 

estudo e na visita prévia realizada, foi realizada uma representação da problemática 

encontrada, levantando hipóteses de causa e efeito. Essa representação está apresentada na 

Figura 10. Foram levantados como possíveis causas dos elevados níveis de atraso e 

comprimentos de fila nas aproximações: elevado comprimento de ciclo e quantidade de 

estágios, além da inadequação nas repartições de verde e defasagem.  

 
Figura 10 – Representação da problemática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

5.2 Caracterização dos problemas de operação semafórica 

 
Nas subseções seguintes estão apresentados os resultados das etapas necessárias 

para realizar a caracterização dos problemas de operação semafórica. 

 
5.2.1 Realização da coleta de dados  

 
Definidos os métodos de calibração e comparação dos atraso (Figura 5), além 

dos dados de entrada necessários (Tabela 3), procedeu-se com o planejamento e a realização 

da coleta de dados no dia 11 de outubro de 2016. Nessa coleta, foram necessárias 7 pessoas 
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para realizar as contagens volumétricas nas interseções e no terminal de ônibus urbano, uma 

câmera para realizar a filmagem de uma aproximação para obtenção da proporção de 

veículos pesados e veículos leves e da medida alvo para calibração do car-following: fluxo 

de saturação para a faixa esquerda da aproximação sul da interseção da Av. Osório de Paiva 

com a Av. Luiz Vieira, um drone para obtenção dos espaçamento entre os veículos parados 

e medição do atraso. No dia 04 de outubro em que foi realizada a visita prévia em campo, 

foram coletados dados de velocidade desejada utilizando um pocket radar. 

A classificação da contagem volumétrica foi feita em duas categorias: uma para 

ônibus urbano e outra para carros e veículos pesados. Para veículos pesados, foram 

contabilizados, além dos caminhões, os ônibus que não fazem parte do transporte público 

urbano de Fortaleza, pois não foram obtidos os itinerários para que fossem modelados como 

ônibus de linha.  A proporção de veículos pesados e carros foi obtida através da filmagem de 

câmera. Vale salientar que por motivos de limitação de coleta, não foram contabilizadas 

motocicletas e bicicletas.  

Foram verificadas todas as linhas de ônibus urbano que passam pela área em 

estudo, sendo agregadas em rotas as que realizam os mesmos movimentos de conversão nas 

interseções (Apêndice A). Dessa forma, com a contagem volumétrica de ônibus urbano, é 

possível modelar essas rotas utilizando um headway médio. Como não foram coletados os 

tempos de embarque e desembarque nos pontos de ônibus, foi atribuído no simulador um 

tempo fixo de 10 segundos. Além disso, os desvios padrão dos headways também não foram 

coletados e, por isso, adotou-se um coeficiente de variação de 30% para todas as rotas, de 

forma a atribuir uma variação considerável. Na modelagem do cenário atual, os carros e 

veículos pesados foram modelados através de uma tabela de movimento de conversão com 

os volumes agregados em 15 minutos, conforme coletados em campo. 

Dos resultados da coleta volumétrica, dispôs-se o somatório dos volumes dos 

movimentos de conversão de cada aproximação para cada 15 minutos. As planilhas que 

contêm os volumes coletados estão apresentadas no Apêndice B. Os resultados dessa 

agregação para as interseções 1 e 2 estão apresentados no Gráfico 1 e 2 respectivamente. 
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Gráfico 1 – Fluxo veicular das aproximações da interseção da Av. Osório de Paiva (OP) 
com a Av. Luiz Vieira (LV) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 2 – Fluxo veicular das aproximações da interseção da Av. Osório de Paiva (OP) 
com a Rua Raimundo Nery (RN) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No Gráfico 1, percebe-se que durante quase todo o período de coleta a 

aproximação norte possuiu maior fluxo veicular, atingindo um pico de aproximadamente 

1500veíc/hr de 7:30 às 7:45 da manhã. A aproximação sul teve um volume considerável, 

atingindo pico de aproximadamente 1300veíc/hr de 7:30 às 7:45 da manhã, enquanto a 

aproximação oeste foi a menos carregada, atingindo um pico de aproximadamente 1000 

veículos de 7:00 às 7:15 da manhã. 

No Gráfico 2, verifica-se que as aproximações leste e sul tiveram os seus fluxos 

veiculares bem próximos durante o período total de coleta e sempre foram superiores à 
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1300veíc/hr de 7:30 às 7:45, enquanto o pico da aproximação norte foi de aproximadamente 

1100veíc/hr, também entre 7:30 e 7:45. 

Como dito anteriormente, dados de velocidade desejada foram coletados através 

de um pocket radar no dia 04 de Outubro às 7 horas da manhã. Para tal, foram identificados 

os veículos que estavam trafegando de forma que não fossem afetados por outros veículos 

ou que não realizassem movimentos de conversão próximos ao local de coleta. Foram 

obtidas 70 observações de velocidade desejada, cuja média foi calculada em 45,2 km/hr e 

desvio padrão de 6,7 km/hr. Os dados coletados estão apresentados no Apêndice C. Como o 

TransModeler modela a velocidade desejada em segmentos da população, decidiu-se 

elaborar um histograma com 9 classes demonstrado no Gráfico 3 para ser aplicado ao 

simulador como distribuição empírica de probabilidade da variável.  

 
Gráfico 3 – Histograma das velocidades desejadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Para o cálculo do fluxo de saturação, utilizou-se o Método 1 do DENATRAN 

que calcula para faixa de tráfego coletando os headways dos veículos que estavam em fila. 

O período de coleta foi o correspondente ao de 10 ciclos semafóricos, obtendo um headway 

de saturação de 2,71 segundos equivalendo a um fluxo de saturação de 1324 veículos por 

hora. Este valor encontrado em campo é significativamente inferior aos valores tido como 

comuns para o fluxo de saturação. A explicação que pode ser levantada é a da existência de 

elevada quantidade de veículos pesados que influenciam no aumento do headway médio. Os 

headways coletados estão apresentados no Apêndice D. Por limitação de coleta, coletou-se 

apenas a faixa mais a direita da aproximação sul da interseção 1.  
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Para o cálculo do espaçamento entre os veículos parados, utilizaram-se imagens 

capturadas pelo drone, em que foi possível obter a escala da imagem através de cones 

espaçados em 1 metro. A média do espaçamento obtido foi de 1,97 metro com desvio 

padrão de 0,95 metro. Os espaçamentos obtidos estão apresentados no Apêndice E. O 

histograma dos espaçamentos obtidos está apresentado no Gráfico 4. Vale salientar que o 

TransModeler possui como dados de entrada apenas a média e o desvio padrão e modela o 

espaçamento entre veículos parados considerando esses valores seguindo uma distribuição 

normal truncada com um mínimo de 0,8 metros.    

 
Gráfico 4 – Histograma dos espaçamentos entre veículos parados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Pelo vídeo realizado pelo drone, obteve-se o atraso médio devido ao controle 

coletado em campo para os períodos de 7:30 às 7:45 e 7:45 às 8:00 horas. Utilizou-se o 

método recomendado pelo Highway Capacity Manual 2010 e foram identificados atrasos 

médios de 43seg/veíc para o primeiro período e 28seg/veíc para o segundo período. As 

planilhas com os dados obtidos para a coleta do atraso em campo estão apresentadas no 

Apêndice F.   

Os dados de programação semafórica de ambas as interseções foram fornecidos 

pelo CTAFOR, em que se obtiveram os valores dos tempos de verde, amarelo, vermelho 

geral de cada fase, além da disposição das fases em cada estágio. Em condições normais de 

operação, verifica-se que o Plano 1, com ciclo de 160 segundos, opera no período em que 

foi realizado a coleta, contudo, percebeu-se em campo que o Plano 2, com ciclo de 144 

segundos, estava operando. 
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No simulador serão utilizados os parâmetros semafóricos do Plano 2, para 

realizar uma modelagem mais precisa das condições de tráfego do dia da coleta, além de 

comparar os resultados das medidas de desempenho coletados em campo com os obtidos 

pelo simulador. Na Figura 11 é apresentada a configuração dos estágios, além dos números 

de identificação das fases existentes, do semáforo que opera na interseção 1. 

 
Figura 11 – Configuração dos estágios da interseção 1 (Av. Osório de Paiva com a Av. Luiz 
Vieira) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Base: Google Earth. 
 

Visualizando a Figura 11, nota-se que a fase 2181, que serve os veículos que 

desejam seguir em frente na aproximação norte ocorre em dois estágios diferentes, o que 

configura uma operação de fases mistas. O tempo de verde dessa fase será igual ao 

somatório do tempo de verde, amarelo e vermelho geral da fase 2183, que serve todos os 

movimentos realizados na aproximação sul, e ao tempo de verde da fase 2182, que serve o 

movimento de conversão à esquerda realizada na aproximação norte. Por fim, a fase 2184 

serve todos os movimentos realizados na aproximação oeste, ou seja, da Av. Luiz Vieira. 

Apresenta-se na Figura 12 a configuração dos estágios, além dos números de identificação 

das fases existentes, do semáforo que opera na interseção 2. 
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Figura 12 – Configuração dos estágios da interseção 2 (Av. Osório de Paiva com a Rua 
Raimundo Nery) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Base: Google Earth. 
 

Pelo apresentado na Figura 12, nota-se que a fase 4293, que serve os veículos 

que desejam seguir em frente na aproximação sul ocorre em dois estágios diferentes, 

também configurando uma operação de fases mistas. A fase 4294 serve os veículos que 

desejam realizar o movimento de conversão à esquerda na aproximação sul, a fase 4292 

serve todos os movimentos da aproximação norte, enquanto a fase 4294 serve todos os 

movimentos da aproximação leste, ou seja, da Rua Raimundo Nery. É apresentado na Figura 

13, o diagrama de fases do Plano 2 de ambas as interseções no cenário atual.   

 
                          Figura 13 – Diagrama de fases no cenário atual 

 
                               Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Ambos os ciclos têm um comprimento de 144 segundos, como dito 

anteriormente, em que as fases 2181 e 4293 possuem maior repartição de verde por situarem 

em dois estágios consecutivos. As fases que servem a esquerda (2182 e 4294) são as que 

possuem menos repartição de verde, tendo uma maior oferta na fase 2182 do que na 4294. 

Os tempos de amarelo são de quatro segundos em todas as fases e os tempos de vermelho 

geral são de dois segundos, exceto nas fases 4294 e 2184 que são de três segundos. Como já 
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dito, os tempos de entreverde não serão alterados nas fases de proposta de alternativas, 

partindo da premissa que estão bem dimensionados.  

 
5.2.2 Calibração do simulador e comparação de dados simulados e obtidos em campo 

 
Através de contatos realizados com o suporte da Caliper, empresa que 

desenvolve e comercializa o TransModeler, foi sugerido que os parâmetros a serem 

calibrados do car-following, utilizando como medida alvo o fluxo de saturação, fossem os 

headway buffers. Esses buffers, parâmetros dimensionados em segundos, são utilizados para 

o cálculo da distância mínima em que um veículo em following se sente seguro como foi 

apresentado nas Equações 13 e 14. Portanto,  adicionou-se, na rede de simulação, um sensor 

na faixa de tráfego em que foi coletado o fluxo de saturação em campo, obtendo os valores 

do fluxo de saturação simulados, e a partir disso, foram alterados os valores dos buffers até 

que o valor simulado ficasse próximo do valor calculado em campo. 

Como apresentado anteriormente, o TransModeler possui como default três 

segmentos de população com valores de 0,02 segundo (25% da população),  0,05 segundo 

(50% da população) e 0,1 segundo (25% da população). O valor obtido do fluxo de 

saturação utilizando esses parâmetros default foi de 1991 veículos por hora, ocasionando em 

um erro percentual de 50%. O método utilizado para alcançar o valor esperado foi 

multiplicar igualmente os valores default por um fator até que o erro percentual fosse igual 

ou menor a 5%. Como resultado final, obtiveram-se headways buffers de 0,54 segundo (25% 

da população), 1,35 segundo (50% da população) e 2,7 segundos (25% da população) 

permitindo um fluxo de saturação de 1324 veículos por hora com erro percentual de 0%.  

Para ilustrar o que os valores desses parâmetros representam, elaborou-se um 

gráfico (Gráfico 5) indicando qual é o tempo mínimo de segurança dos três perfis de 

motoristas, quando possuem um valor de espaçamento de veículos parados de dois metros, 

ou seja, a distância mínima de segurança sendo igual à dois metros somada à parcela da 

multiplicação entre a velocidade do veículo com o valor do headway buffer.  
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Gráfico 5 – Tempo mínimo de segurança, em segundos, dos perfis de motoristas  

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Esses valores indicam que o perfil de motorista mais agressivo possui um tempo 

mínimo de segurança de aproximadamente 0,60 segundo quando possui velocidade de 

80km/hr, o que indica uma distância média de segurança de 14 metros. O perfil de motorista 

mais cauteloso, contudo, possui um tempo mínimo de segurança de aproximadamente 2,8 

segundos quando possui velocidade de 80km/hr, indicando uma distância de segurança de 

64 metros.  

Por fim, comparou-se os valores de atraso obtidos em campo com os valores 

obtidos pelo simulador com esses parâmetros calibrados. Vale salientar que os parâmetros 

foram calibrados usando como medida alvo o fluxo de saturação da faixa direita da 

aproximação sul da interseção 1 enquanto os atrasos obtidos foram da aproximação norte da 

interseção 2 durante dois períodos de quinze minutos, entre 7:30 às 8:30 da manhã.  

Foi realizado um intervalo de confiança das medidas obtidas pelo simulador 

através das 30 replicações e verificado se possui o valor encontrado em campo. O intervalo 

de confiança foi elaborado considerando um grau de confiança de 95% e bilateral. A Tabela 

4 indica os resultados obtidos pela comparação.  
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Tabela 4 – Comparação entre os valores de atrasos obtidos no simulador e em campo para a 
aproximação norte da interseção 1 

Comparação entre os atrasos simulados e os obtidos em campo 

Horário 
Lim. Inf. 
(s/veíc) 

Lim. Sup. 
(s/veíc) 

Valor de campo 
(s/veíc) 

07:30 83,0 98,0 43 
07:45 43,3 49,1 28 

                       Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Como percebido pelo apresentado na Tabela 4, os valores encontrados pelo 

simulador são maiores do que os encontrados em campo. A superestimação foi entre 40 e 55 

segundos por veículo para o período de 07:30 às 07:45, enquanto para o período de 07:45 às 

08:00, foi entre 15 e 21 segundos por veículo. Esses resultados podem ser explicados por 

considerações realizadas que podem ter enviesados os valores como, por exemplo:  

a) Linhas de ônibus que foram modeladas com um headway médio, não 

condizente com o valor, ou seja, alterando o comportamento da demanda. Como há um 

terminal de ônibus próximo ao local, que possui um acesso direto à essa aproximação, esse 

comportamento é de grande importância na modelagem dessa aproximação; 

b) Foi considerado apenas o fluxo de saturação que foi utilizado na etapa da 

faixa  direita da aproximação sul da interseção 1 na etapa de calibração, que é possível ter 

um valor bem abaixo do fluxo de saturação das faixas da aproximação norte da interrseção 

2, elevando os atrasos no simulador. De fato, o valor do fluxo de saturação encontrado 

(1324veíc/hr) está consideravelmente abaixo dos valores usuais encontrados na literatura e 

coletados em Fortaleza.  

c) Aproximadamente 500 metros à montante dessa aproximação há uma 

interseção semaforizada, não considerada na modelagem, que pode alterar o padrão de 

chegada dos veículos, o que impactaria na quantidade de veículos que param na interseção; 

d) Calculou-se apenas a proporção de veículos pesados da interseção com a Av. 

Luiz Vieira, sendo atribuída para todos os veículos da rede na modelagem. É possível, 

contudo, que houvesse uma proporção diferente de veículos pesados nas aproximações.  

 
5.2.3 Caracterização da situação atual  

 
Para os problemas identificados conforme a elaboração da representação da 

problemática, foram definidas como medidas de desempenho o 85º percentil do tamanho da 
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fila em veículos por faixa para cada aproximação (tamanho de fila) e o atraso médio devido 

ao controle para cada aproximação durante o período de análise (atraso). Essas medidas de 

desempenho foram escolhidas tomando como referência as recomendações da literatura e 

pela possibilidade de serem obtidas no software.  

Foram realizadas 30 replicações de simulação para o cenário atual, durante o 

período de coleta (7:00 às 8:30) e os resultados foram obtidos retirando o tempo de 

aquecimento da rede (15 minutos). Portanto, todos os resultados foram obtidos pelo 

simulador para o período de 7:15 às 8:30. O valor default do step utilizado pelo simulador 

para obtenção do atraso é de 300 segundos e não foi alterado, enquanto o valor default do 

comprimento de fila por faixa é de 30 segundos e também não foi alterado. A rede 

codificada no TransModeler está apresentada no Apêndice G. Os dados do 85º percentil 

médio do tamanho de fila por faixa por aproximação para a interseção 1 estão apresentados 

no Gráfico 6.  

 
Gráfico 6 – 85º percentil do tamanho de fila, em veículos por faixa, da interseção 1 (Av. 
Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Pelo Gráfico 6, observa-se que na aproximação sul o maior tamanho de fila é o 

da faixa esquerda contendo como 85º percentil o valor de aproximadamente 54 veículos, 

sendo bem mais expressivo que a faixa central (28 veículos) e faixa direita (34 veículos). 

Em campo, percebeu-se que a fila dessa aproximação é realmente maior na faixa da 
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esquerda em decorrência do alto volume de veículos que desejam realizar o movimento de 

conversão à esquerda na interseção seguinte. 

Na aproximação norte, o maior tamanho de fila é o da faixa esquerda com 

aproximadamente 7,4 veículos, também resultante daqueles que desejam realizar uma 

conversão à esquerda nessa interseção. Na aproximação oeste (Av. Luiz Vieira), a maior fila 

reside na faixa da direita (10 veículos), consequência do maior volume de veículos que 

desejam realizar a conversão à direita em decorrência daqueles que desejam realizar a 

conversão à esquerda.  

Por fim, verifica-se que a aproximação sul possui um comprimento de fila mais 

significativo que as outras aproximações, o que pode ser explicado tanto pelo seu volume de 

tráfego, quanto pela repartição de verde (g/C de 0,31). A aproximação oeste possui um 

volume menor que as outras aproximações (como mostrado no Gráfico 1), mas possui um 

tamanho de fila considerável devido tanto à sua repartição de verde (g/C de 0,32), quanto à 

sua quantidade de faixas ser menor que as outras aproximações. Na aproximação norte, o 

tamanho da fila nas faixas que só realizam o movimento de seguir em frente (faixa central e 

direita) é pequeno, pois, mesmo com um volume considerável, a repartição de verde (g/C de 

0,6) é maior do as outras fases. Os dados do 85º percentil médio do tamanho de fila por 

faixa por aproximação para a interseção 2 estão apresentados no Gráfico 7. 

 
Gráfico 7 - 85º percentil do tamanho de fila, em veículos por faixa, da interseção 2 (Av. 
Osório de Paiva com a R. Raimundo Nery) 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Pelo Gráfico 7, percebe-se na aproximação sul um tamanho de fila elevado na 

faixa esquerda (9 veículos), sendo praticamente a capacidade desse segmento entre as duas 

interseções, enquanto que as outras faixas possuem um tamanho de fila baixo. Isso também 

foi verificado em campo e é explicado pelo alto volume de veículos que desejam realizar 

essa conversão à esquerda que possui uma repartição de verde de 0,15, enquanto que  o 

tamanho nas filas que realizam somente o movimento de seguir em frente (faixa central e 

direita) é menor, que pode ser explicado por uma boa repartição de verde para esse 

movimento (0,56).  

Na aproximação norte, verifica-se um tamanho de fila considerável nas faixas 

central e direita (10 veículos em cada), enquanto que a faixa esquerda possui 5 veículos. 

Esse comportamento também foi percebido em campo e pode ser explicado pelo fato de que 

não existe essa faixa à montante da interseção e também por ser a faixa que vai permitir a 

conversão à esquerda na interseção seguinte, fazendo com que os veículos que não desejam 

realizar esse movimento se concentrem mais na faixa central e direita dessa aproximação. A 

repartição de verde para essa aproximação atualmente é de 0,37. 

Dentre as três aproximações dessa interseção, a que possui um maior tamanho 

de fila é a aproximação leste. No Gráfico 2, percebeu-se que essa aproximação possuiu o 

maior volume dentre as outras durante quase todo o período de coleta, o que pode explicar o 

resultado dessa aproximação possuir o maior tamanho de fila. Ao invés da aproximação da 

Av. Luiz Vieira que possui apenas duas faixas, a aproximação da Rua Raimundo Nery 

possui três faixas, permitindo uma maior capacidade. A repartição de verde dessa 

aproximação no plano semafórico atual é de 0,35. São apresentados na Tabela 5 todos os 

resultados acerca do 85º percentil médio do comprimento de fila em todas as aproximações 

da área em estudo que foram apresentados nos Gráficos 6 e 7. 

 
Tabela 5 – 85º percentil médio do comprimento de fila por faixa  

85º percentil médio do comprimento de fila (veículos/faixa) 

Int. 1 - Av. Osório de Paiva x Av. Luiz Vieira Int. 2 - Av. Osório de Paiva x R. Raimundo Nery 

Apr. Sul Apr. Norte Apr. Oeste Aprox. Sul Aprox. Norte Aprox. Leste 

Esq. Cen. Dir. Esq. Cen. Dir. Esq. Dir. Esq. Cen. Dir. Esq. Cen. Dir. Esq. Cen. Dir. 

54 28 34 7 3 5 8 10 9 1 1 5 10 10 14 10 9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

São apresentados na Tabela 6 os resultados acerca do atraso devido ao controle 

em todas as aproximações da área em estudo. 
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              Tabela 6 – Atraso médio devido ao controle em segundos por veículo 

Interseção Aproximação Atraso 
Nível de 

Serviço 

Interseção 1  

(Av. Osório de Paiva x Av. Luiz Vieira) 

Aprox. Sul 366.5 F 

Aprox. Norte 14.4 B 

Aprox. Oeste 42.8 D 

Interseção 2 

(Av. Osório de Paiva x R. Raimundo 

Nery) 

Aprox. Sul 11.3 B 

Aprox. Norte 55.6 E 

Aprox. Leste 52.9 D 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Na interseção 1, verifica-se que a aproximação sul possui um atraso bem 

elevado (367seg/veíc) quando comparado com as outras interseções e com o limite inicial do 

nível de serviço F do HCM 2010 (TRB, 2010) que é de 80s/veíc, indicando uma péssima 

qualidade operacional dessa aproximação. A aproximação norte possui um atraso que 

corresponde ao nível de serviço B do HCM 2010, o que indica uma boa operação nessa 

aproximação. A aproximação oeste, contudo, possui um atraso que corresponde ao nível de 

serviço D do HCM 2010, caracterizando uma aproximação com qualidade operacional não 

desejável.  

O resultado dos atrasos para essas aproximações estão condizentes com os 

resultados do comprimento de fila, visto que as aproximações que possuíram maiores 

comprimentos de fila experimentaram um maior atraso.  Como os atrasos foram obtidos por 

aproximação e a interseção opera com quatro fases, os resultados são mais agregados do que 

seriam se o atraso fosse por grupo de movimento. Por exemplo, na aproximação norte dessa 

interseção, há uma fase que serve o movimento de conversão à esquerda, enquanto há outra 

fase que serve o movimento de seguir em frente e, portanto, o atraso da aproximação é uma 

média dos veículos que passam pela interseção, independente da fase que o servem.  

Na interseção 2, percebe-se que não há nenhuma aproximação com um nível de 

serviço F (acima de 80 seg/veíc) como a aproximação sul da interseção 1. A aproximação 

sul possui um atraso que corresponde ao nível de serviço B do HCM 2010, indicando uma 

qualidade operacional adequada para essa aproximação. As aproximações norte e oeste 

possuem um atraso médio que corresponde próximo ao limite entre os níveis de serviço D e 

E, indicando uma má qualidade da operação para essas aproximações.  

Quando se verificam os volume nas aproximações e as repartições de verde 

alocadas para cada fase, a hipótese de que os parâmetros do plano semafórico estão 
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desatualizados com os fluxos de tráfego é fortalecida. Além disso, é possível concluir que a 

própria programação semafórica de três estágios em duas interseções muito próximas 

contribui ainda mais para a elevada impedância encontrada na região e mesmo realizando 

uma otimização semafórica, as interseções podem continuar com elevados níveis atrasos e 

comprimentos de fila.  

Os valores das medidas de desempenho obtidas nessa etapa de caracterização 

indicam que a interseção 1 possui uma qualidade operacional pior do que a interseção da 

interseção 2. Das seis aproximações analisadas, pode-se concluir que pelo menos quatro 

estão operando com uma má qualidade operacional nesse horário. Desta forma, serão 

propostas alternativas de solução para que sejam mitigadas as impedâncias existentes na 

área em estudo.   

 
5.3 Avaliação de alternativas de solução para melhoria da operação semafórica 

 
Nas subseções seguintes estão apresentados os resultados das etapas necessárias 

para realizar a avaliação de alternativas de solução para melhora da operação semafórica.  

 
5.3.1 Definição de critérios de avaliação 

 
Para avaliar os cenários propostos, é necessário definir critérios que subsidiem a 

tomada de decisão na escolha da melhor proposta, caso exista. Foram definidos dois 

critérios de avaliação: o primeiro se refere à realização de um teste de hipóteses e o segundo 

se refere à elaboração de um intervalo de confiança. O teste de hipóteses unicaudal permite 

avaliar se a diferença entre os atrasos no cenário atual e no cenário proposto é 

estatisticamente significativa. O intervalo de confiança unilateral permite verificar se a 

diferença entre os atrasos é, no mínimo, maior do que um valor significante para o 

fenômeno, adotado em 10seg/veíc. 

Caso a hipótese nula seja rejeitada, que o atraso no cenário proposto é igual ou 

maior que o atraso no cenário atual, e o intervalo de confiança unilateral seja menor que -10 

segundos, indica-se que a diferença entre os atrasos é significante estatisticamente e para o 

fenômeno, melhorando as condições operacionais. Ao contrário, se a hipótese nula for 

rejeitada e o intervalo de confiança unilateral esteja entre 10 e -10 segundos, conclui-se que 

as diferença é estatisticamente significante, mas não impacta tanto o fenômeno.  
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 Em outra condição, caso a hipótese nula não seja rejeitada e o intervalo de 

confiança unilateral seja maior do que 10seg/veíc, conclui-se que a diferença não é 

significante estatisticamente, mas pode impactar negativamente nas condições operacionais. 

Por fim, caso a hipótese nula não seja rejeitada e o limite superior do intervalo de confiança 

esteja entre 10 e -10seg/veíc, conclui-se que a diferença não é estatisticamente significante e 

também não deve impactar o sistema de maneira significante.  

Como ideal, tem-se a rejeição de todas as hipóteses nula elaboradas para as 

diferenças entre as medidas de desempenho e que os intervalos de confiança unilaterais 

sejam menores do que -10 segundos. É preferível, contudo, que pelo menos as hipóteses 

nula sejam rejeitadas, indicando que as condições operacionais, no mínimo, mantêm-se as 

mesmas do cenário atual. 

 
5.3.2 Proposição de alternativas e realização das simulações  

 
As propostas de alternativas de solução para melhoria da operação semafórica 

das interseções em estudo foram levantadas consoantes à representação da problemática 

apresentada na Figura 10 e às ferramentas disponibilizadas pelo simulador utilizado. Foram 

três as propostas levantadas: cenário 1) otimização pelo método de Webster com a 

configuração semafórica atual (três estágios), cenário 2) otimização pelo Corridor 

Optimization com a configuração semafórica atual (três estágios) e cenário 3) otimização 

pelo Corridor Signal Optimization com a configuração semafórica proposta apresentada no 

relatório do CTAFOR de 2013 para a região (dois estágios e laços de quadra para conversão 

à esquerda).  

Cada vez que é rodada uma simulação, o TransModeler automaticamente gera 

um número de semente aleatória com o qual a simulação produz resultados aleatórios. Dessa 

forma, cada rodada produzirá dados de saída diferentes e deve ser visto como uma 

observação de uma amostra aleatória. Desta forma, para controlar os dados de saída dos 

cenários, foram replicadas 30 simulações para cada cenário utilizando os mesmos valores de 

semente aleatória (1 até 30). Obtidos os resultados, serão realizadas testes de correlação 

entre as medidas de desempenho do cenário atual e dos cenários otimizados de forma a 

verificar se os testes de hipóteses serão realizados pareados ou independentes.  

O método de Webster aborda as seguintes possíveis causas levantadas dos 

problemas operacionais percebidos: elevado comprimento de ciclo e repartições de verde 
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inadequadas. Otimizou-se a interseção mais crítica, ou seja, a interseção 1, e se manteve o 

mesmo ciclo obtido para a interseção 2, porém otimizando as repartições de verde com a 

demanda atual, para que as interseções continuem coordenadas. Como defasagem, foi 

adotado o mesmo valor utilizado pelo plano semafórico atual (zero segundos).  

O comprimento de ciclo obtido pelo método de Webster foi de 140 segundos, 

muito parecido com o plano que estava operando durante o período de coleta (144 

segundos). Para a interseção 1, a fase que possuiu maior alteração no que se refere à 

repartição de verde foi a 2182 que serve o movimento de conversão à esquerda da 

aproximação norte, tendo uma proporção de tempo de verde sobre comprimento de ciclo de 

0,24 no cenário atual e 0,17 no cenário otimizado por esse método. Para a interseção 2, a 

fase mais impactada por esse método foi a 4291, que possuía uma repartição de verde de 

0,38 no cenário atual e obteve 0,26 nessa aproximação.  É apresentado na Figura 14 o 

diagrama de fases no cenário 1 em ambas as interseções.  

 
                             Figura 14 – Diagrama de fases no cenário 1 

 
                                   Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Pelos resultados obtidos por esse método, percebe-se que provavelmente o 

tamanho de ciclo não está adequado, pois o valor obtido é bem parecido com o valor que 

opera atualmente. Contudo, a hipótese de que as repartições de verde estão inadequadas é 

fortalecida, visto que há alterações significativas nesses parâmetros no plano semafórico 

otimizado quando comparados com os do plano que opera atualmente.  

A segunda alternativa de solução apontada foi a de realizar a otimização 

utilizando a ferramenta Corridor Optimization com a configuração do plano atual (cenário 

2). Esse método aborda as seguintes possíveis causas levantadas dos problemas operacionais 

percebidos: elevado comprimento de ciclo, repartições de verde inadequadas e defasagem 

inadequada.  Como levantado anteriormente, essa ferramenta possibilita a otimização do 

tamanho do ciclo e do valor da defasagem a partir da minoração do índice de performance 
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que é o somatório de medidas de desempenho com seus respectivos pesos, contudo, as 

repartições de verde são aprimoradas analiticamente a partir da taxa de ocupação.  

São vários os parâmetros que são utilizados para realizar a otimização por esse 

método. Primeiramente, define-se o período de análise e o tempo de aquecimento da rede. 

Para essa rede, foi utilizado o período de coleta (07:00 às 08:30) e 15 minutos de tempo de 

aquecimento de rede. Há também a opção para otimizar os parâmetros semafóricos em uma 

direção ou em ambas, sendo definido para otimizar em ambas as direções.  

No que diz respeito ao comprimento do ciclo, é necessário definir um valor 

mínimo, um valor máximo e o valor do incremento. Foi atribuído um mínimo de 60 

segundos, máximo de 160 segundos e incremento de 5 segundos. Os pesos atribuídos para 

cada medida de desempenho para o cálculo do índice de performance foram os valores 

default do programa que estão apresentados no quadro à esquerda da Figura 15. O quadro à 

direita apresenta os parâmetros para o cálculo da defasagem que é obtido através de dois 

estágios: inicial e refinamento. Esses parâmetros tiveram seus valores default mantidos.  

 
                       Figura 15 – Parâmetros do Corridor Signal Optimization  

 
                            Fonte: Elaborado pelo autor. Obtido através do TransModeler (Caliper). 
 

O comprimento de ciclo utilizando resultado dessa abordagem foi de 120 

segundos, sendo 16% menor em comparação ao que opera atualmente. Como defasagem, 

obteve-se o valor de 15 segundos, em contraste com a defasagem nula que existe no plano 
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atual. Para a interseção 1, as fases 2181 e 2182 foram alteradas mais significativamente, em 

que suas repartições de verde foram diminuídas de 0,61 para 0,47 e de 0,24 para 0,14 

respectivamente. Para a interseção 2, as fases 4291 e 4293 foram as que sofreram maiores 

alterações utilizando esse método, em que suas repartições de verde foram de 0,38 para 0,22 

e de 0,58 para 0,44 respectivamente. É apresentado na Figura 16 o diagrama de fases no 

cenário 2. 

 
Figura 16 – Diagrama de fases no cenário 2 

 
                                   Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Diferentemente dos resultados de tempo de ciclo obtidos pelo método de 

Webster, utilizando esse método é possível concluir que há indícios que o tamanho de ciclo 

está inadequado. Também é possível afirmar que as repartições de verde não estão 

condizentes com os volumes de tráfego atuais, dado que os resultados obtidos indicam 

valores diferentes de forma expressiva. Por fim, o valor de defasagem otimizado expressa 

que há indicativos que a defasagem atual está inadequada. Portanto, os resultados 

corroboram com a representação da problemática da Figura 10. 

A última alternativa proposta é o de otimizar o plano semafórico utilizando o 

Corridor Signal Optimization com a programação semafórica em dois estágios (cenário 3), 

configuração proposta originalmente pelo relatório técnico elaborado pelo CTAFOR em 

2013 citado anteriormente. Nessa configuração, as conversões as esquerda serão impedidas 

e os usuários que realizavam esses movimentos terão que realizar laços de quadra. No plano 

atual, há quatro fases e a configuração é de fases mistas, no entanto, há apenas duas fases 

com configuração sequencial na programação proposta. Dessa forma, essa alternativa aborda 

todas as possíveis causas dos problemas operacionais levantadas na representação da 

problemática da Figura 10. Por mudanças na malha viária com a criação da nova via, a rede 

codificada é diferente da rede do cenário atual, portanto, a imagem da rede codificada para 
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essa proposta está exposta no Apêndice H. É apresentada na Figura 17 a configuração na 

programação semafórica proposta no cenário 3.  

 
Figura 17 – Configuração na programação semafórica proposta no cenário 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Base: Google Earth. 

 
Os parâmetros utilizados do método para esse cenário foram os mesmos 

utilizados anteriormente apresentados na Figura 15. O comprimento de ciclo obtido nessas 

condições foi de 63 segundos, sendo aproximadamente 56% menor do que o plano atual. 

Notoriamente, é esperado que o comprimento do ciclo diminuísse devido à retirada de um 

estágio. O valor da defasagem nesse cenário foi de 10 segundos, diferentemente do valor de 

zero segundos do plano atual e dos 15 segundos obtidos na segunda proposta alternativa. É 

apresentada na Figura 18 o diagrama de fases no cenário 3 

 
Figura 18 – Diagrama de fases no cenário 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Verifica-se que na interseção 1, as repartições de verde são bem parecidas, sendo 

de aproximadamente 0,4 para cada fase. Na interseção 2, as repartições de verde são bem 

distintas, sendo de 0,32 para a fase que serve a Av. Osório de Paiva e de 0,48 para a fase que 

serve a Rua Raimundo Nery. Esses resultados são condizentes com os volumes de tráfego 

coletados em campo que foram apresentados nos Gráficos 1 e 2.  

 
5.3.3 Testes de independência  

 
Com os dados de entrada, planos semafóricos obtidos através dos métodos de 

otimização e os parâmetros calibrados, além da codificação adequada da rede, foram 

realizadas 30 replicações de simulação dos cenários propostos, utilizando os mesmos valores 

de semente aleatória, com a finalidade de obter as mesmas medidas de desempenho 

utilizadas na caracterização do cenário atual. Dessa forma, foram realizadas teste de 

correlações entre os atrasos obtidos no cenário atual e os obtidos nos cenários propostos, 

pareados com os valores da semente aleatória utilizada.    

Conforme os resultados obtidos pelo valor-p, ou probabilidade de significância, 

da regressão, pôde-se concluir acerca de qual teste de hipóteses será realizado para a 

comparação entre os cenários. O critério foi estabelecido em um valor-p de 0,05, portanto, 

para resultados com valores-p maiores, não é possível rejeitar a hipótese nula de que as 

variáveis são independentes, logo, o teste de hipóteses considerando variáveis independentes 

deve ser realizado. Para resultados com valores-p menores, rejeita-se a hipótese nula de que 

o coeficiente de correlação de Pearson (r) é igual a zero, logo, o teste de hipóteses pareado 

deve ser realizado.  

Para ilustrar, são apresentados no Gráfico 8 os resultados acerca da aproximação 

sul da interseção 1, em que são comparados os atrasos dos cenários atual e otimizado pelo 

método de Webster. Obteve-se um valor de coeficiente de correlação de Pearson de 0,075 

nessa aproximação com esses dois cenários, indicando que um baixo grau de correlação 

entre as variáveis e, portanto, que não há dependência entre os valores das sementes 

aleatórias. O valor-p obtido por essa regressão foi de 0,69, portanto, será utilizado teste de 

hipóteses considerando os atrasos independentes entre esses dois cenários da aproximação 

sul da interseção 1. 
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Gráfico 8 – Teste de independência entre atrasos na aproximação sul do cenário atual e do 
cenário 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os resultados do coeficiente de determinação, do valor-p e do tipo de teste de 

hipóteses para as aproximações da interseção 1 estão apresentados na Tabela 7.  

 
Tabela 7 – Resultados dos testes de independência e do tipo de teste de hipóteses para as 
aproximações da interseção 1 (Av. Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira) 

Cenários Atual x Cen. 1 Atual x Cen. 2  Atual x Cen. 3 

Aprox. 
Norte 

r 0,075 0,185  -0,075 
valor-p 0,691 0,328  0,694 

Teste de Hipóteses Independente Independente  Independente 

Aprox. Sul 
r 0,092 -0,299  0,039 

valor-p 0,627 0,108  0,836 
Teste de Hipóteses Independente Independente  Independente 

Aprox. 
Oeste 

r 0,078 -0,085  0107 
valor-p 0,680 0,653  0,574 

Teste de Hipóteses Independente Independente  Independente 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A partir do exposto na Tabela 7, verifica-se que todos os valores-p obtidos foram 

maiores do que o critério de 0,05 estabelecido, indicando que a hipótese nula de 

independência não deve ser rejeitada.  Os valores do coeficiente de Pearson indicaram baixo 

grau de correlação entre os atrasos do cenário atual e dos cenários propostos. Com esses 

resultados, pode-se concluir que todos os testes de hipóteses para a comparação das medidas 
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de desempenho nessa interseção devem ser realizados considerando amostras independentes. 

Na Tabela 8 estão apresentados os resultados  do coeficiente de determinação, valor-p e do 

tipo de teste de hipóteses para as aproximações da interseção 2.  

 
Tabela 8 – Resultados da regressão linear e do tipo de teste de hipóteses para as 
aproximações da interseção 2 (Av. Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery) 

Cenários Atual x Cen. 1 Atual x Cen. 2 Atual x Cen. 3 

Aprox. 
Norte 

r 0,098 -0,283 0,069 
valor-p 0,605 0,130 0,715 

Teste de Hipóteses Independente Independente Independente 

Aprox. 
Sul 

r 0,021 0,208 0,133 
valor-p 0,910 0,269 0,482 

Teste de Hipóteses Independente Independente Independente 

Aprox. 
Oeste 

r 0,216 0,045 -0,344 
valor-p 0,252 0,809 0,062 

Teste de Hipóteses Independente Independente Independente 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Os resultados apresentados na Tabela 8, assim como aqueles expostos na Tabela 

7, também indicam que não há indícios que as amostras sejam correlacionadas, apesar do 

uso dos mesmos valores de semente aleatória. Essa afirmativa se faz contundente quando se 

verificam os valores de coeficiente de correlação (entre -0,344 e 0,216) e os valores-p (entre 

0,062 e 0,91). Desse modo, conclui-se que todos os testes de hipóteses entre as medidas de 

desempenho devem ser realizados considerando amostras independentes.   

 
5.3.4 Comparação entre o cenário atual e os cenários propostos 

 
Obtidos os resultados do 85º percentil do comprimento de fila por faixa e dos 

atrasos de controle nas aproximações das interseções em estudo, elaboraram-se gráficos de 

barras para a visualização da diferença entre os resultados obtidos necessários para realizar 

uma análise prévia de comparação dos resultados. São apresentados no Gráfico 9 os 

resultados do 85º percentil médio do comprimento de fila de todos os cenários analisados 

(atual e propostos) para a interseção 1.  
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Gráfico 9 – 85º percentil médio do comprimento de fila dos cenários para a interseção 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Analisando o Gráfico 9, percebe-se que todos os cenários propostos mantêm ou 

melhoram as condições operacionais nessa interseção, no que se refere ao comprimento de 

fila, quando comparados com o cenário atual. O cenário 1, contudo, aparentou ser o menos 

eficaz, pois apresentam valores mais próximos em relação ao comprimento de fila no 

cenário atual. No cenário 2, percebe-se uma melhora expressiva, principalmente na 

aproximação sul que possui elevados comprimentos de fila no cenário atual.  

Averiguando o cenário 3, verifica-se uma melhora ainda mais expressiva quando 

comparados com os outros cenários propostos. Em todas as aproximações é notória a 

diminuição no comprimento de fila nas aproximações dessa interseção. Vale salientar que os 

outros métodos não parecem contribuir com o comprimento de fila na faixa esquerda da 

aproximação norte, utilizada para conversão à esquerda nessa interseção, visto que os 

valores são parecidos quando comparados ao atual. Para o cenário com dois estágios, no 

entanto, nota-se que o comprimento de fila nessa faixa é bastante reduzido, sendo um 

resultado coerente devido à otimização semafórica e à retirada da fase que servia a 

conversão à esquerda nessa aproximação. 

São apresentados no 12 os resultados do 85º percentil médio comprimento de 

fila de todos os cenários analisados (atual e propostos) para a interseção 2. 
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Gráfico 10 – 85º percentil médio do comprimento de fila por faixa dos cenários analisados 
para a interseção 2 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Quando são analisados os resultados apresentados no Gráfico 10, percebe-se o 

mesmo comportamento daqueles mostrados no Gráfico 9 para as aproximações sul e leste. 

No entanto, os comprimentos de fila nos cenários 1 e 2 foram expressivamente mais 

elevados do que no cenário atual. A hipótese elaborada da possível causa para esse resultado 

inesperado é que as repartições de verde são calculadas utilizando a taxa de ocupação de 

forma analítica, tanto no método de Webster quanto no método do Corridor Signal 

Optimization.  

Na aproximação norte há três faixas no local da interseção das vias, contudo, 

próximo à montante só há duas faixas e próximo à jusante, a faixa da esquerda está 

constantemente ocupada por veículos que desejam realizar movimento de conversão à 

esquerda na próxima interseção, sendo pouco utilizada por veículos que desejam continuar 

na Av. Osório de Paiva. O método analítico considera a quantidade de faixas na 

aproximação, não levando em conta as alterações de capacidade da via à jusante e à 

montante. Dessa forma, a capacidade analítica calculada é bem superior à capacidade de 

campo e os métodos de otimização atribuem uma repartição de verde inferior à necessária, 

causando elevados comprimentos de fila. Os resultados dos atrasos médios devido ao 

controle de todos os cenários analisados (atual e propostos) por aproximação na interseção 1 

estão apresentados no Gráfico 11.  
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Gráfico 11 – Atraso médios devido ao controle dos cenários analisados para a interseção 1 
(Av. Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Na análise dos resultados mostrados no Gráfico 11, verifica-se o mesmo padrão 

do Gráfico 9, em que todos os cenários propostos praticamente mantêm ou melhoram as 

condições operacionais quando são comparados os atrasos de controle da interseção. A 

aproximação norte é a única que apresenta poucas alterações, elevando seu atraso médio nos 

cenários Webster e Corridor Signal Optimization com configuração de três estágios e sendo 

inferior no cenário Corridor Signal Optimization utilizando dois estágios.  

A aproximação oeste tem seus valores de atraso médio decrescidos nos cenários 

propostos, tendo o seu menor valor no cenário Corridor Signal Optimization com dois 

estágios, possuindo um valor de 16 s/veíc, o que é significantemente inferior aos 43 s/veíc 

do cenário atual. A aproximação sul foi a que possuiu a melhora mais expressiva, também 

tendo o seu menor valor no cenário Corridor Signal Optimization com dois estágios, com 21 

s/veíc, em comparação aos 367 s/veíc do cenário atual. Os resultados dos atrasos médios 

devido ao controle de todos os cenários analisados (atual e propostos) por aproximação na 

interseção 2 apresentados no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Atrasos médios devido ao controle dos cenários analisados na interseção 2  
(Av. Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Com os resultados apresentados no Gráfico 12, nota-se o mesmo padrão do 

Gráfico 10, ou seja, a aproximação sul possui as mesmas condições operacionais nos 

cenários propostos quando comparados com o cenário atual, tendo entre 11 e 5 s/veíc, a 

aproximação oeste possui uma melhora significativa na qualidade operacional, em que os 

atrasos dos cenários propostos são expressivamente menores (39, 32 e 15 s/veíc) que o do 

cenário atual (53 s/veíc).  

No entanto, pela limitação dos métodos em atribuir as repartições de verde por 

uma abordagem analítica citada anteriormente, os cenários Webster e Corridor Signal 

Optimization com três estágios possuíram elevados níveis de atraso na aproximação norte, 

superiores ao atraso do cenário atual. Esses resultados estão condizentes com os 

comprimentos de fila mostrados no Gráfico 10. No cenário Corridor Signal Optimization 

com dois estágios, o atraso médio quando comparado ao do cenário atual foi inferior em 25 

segundos, sendo expressivo quando comparado aos intervalos de níveis de serviço do HCM 

2010 (TRB, 2010).  

Após analisar os valores médios das medidas de desempenho obtidas, 

realizaram-se os testes de hipóteses para amostras independentes considerando apenas os 

atrasos devido ao controle por aproximação. Para esses testes, utilizou-se um grau de 

confiança de 95% e um grau de liberdade de 29, dado que todas as amostras possuem 30 
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observações. Nas Equações 15 e 16, estão expressas as hipóteses nula e alternativa 

elaboradas. 

 
 →  � �   � á �  � ≥ � �   � á �  � �  (15) 

  → � �   � á �  � < � �   � á �  � �   (16) 

 
Como os testes de hipóteses elaborados são unilaterais para a esquerda, o valor 

do escore t crítico encontrado foi de -1,699. Logo, para valores de escore t mais negativos 

do que o t crítico, rejeita-se a hipótese nula, concluindo que há indícios que o atraso do 

cenário proposto é menor do que o atraso do cenário atual. Do modo contrário, para valores 

de escore maiores do que o t crítico definido, a hipótese nula não é rejeitada, concluindo que 

não há indícios que o atraso do cenário proposto é menor do que o atraso do cenário atual. 

Os resultados dos testes de hipóteses realizados para as aproximações da interseção 1 estão 

apresentados na Tabela 9.  

 
Tabela 9 – Teste de hipóteses para as aproximações da interseção 1 (Av. Osório de Paiva 
com a Av. Luiz Vieira) 

Interseção 1 - Av. Osório de Paiva x Av. Luiz Vieira 

Aproximações Aprox. Sul Aprox. Norte Aprox. Oeste 

Cenários 
t 

crítico 

Escore 

t 

Rejeita 

Hipótese 

Nula? 

t 

crítico 

Escore 

t 

Rejeita 

Hipótese 

Nula? 

t 

crítico 

Escore 

t 

Rejeita 

Hipótese 

Nula? 

Cenário 1 

X 

Atual 

-1.7 -18.8 Sim -1.7 22.4 Não -1.7 -40.1 Sim 

Cenário 2 

 X  

Atual 

-1.7 -139.4 Sim -1.7 27.4 Não -1.7 -80.6 Sim 

Cenário 3 

 X 

 Atual 

-1.7 -161.3 Sim -1.7 -47.0 Sim -1.7 -97.6 Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os resultados dos testes apresentados na Tabela 9 indicam a rejeição da hipótese 

nula nos três testes de hipóteses realizados para aproximação sul dessa interseção. Dessa 

forma, conclui-se que há indícios que os atrasos médios nos cenários propostos são 

inferiores ao atraso médio no cenário atual. Na aproximação norte, a rejeição da hipótese 

nula só ocorreu quando comparados o cenário do Corridor Signal Optimization com dois 
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estágios com o cenário atual. Na aproximação oeste dessa interseção, todos os testes de 

hipóteses foram rejeitados, procedendo na conclusão de que há indícios que em todos os 

cenários propostos, o atraso médio é menor do que o atraso médio no cenário atual. Os 

resultados dos testes de hipóteses realizados para as aproximações da interseção 2 estão 

apresentados na Tabela 10. 

 
Tabela 10 –  Teste de hipóteses para as aproximações da interseção 1 (Av. Osório de Paiva 
com a Rua Raimundo Nery) 

Interseção 2 - Av. Osório de Paiva x Rua Raimundo Nery 

Aproximações Aprox. Sul Aprox. Norte Aprox. Leste 

Cenários 
t 

crítico 
Escore 

t 

Rejeita 
Hipótese 

Nula? 

t 
crítico 

Escore 
t 

Rejeita 
Hipótese 

Nula? 

t 
crítico 

Escore 
t 

Rejeita 
Hipótese 

Nula? 

Cenário 1 
X 

 Atual 
-1.7 -53.2 Sim -1.7 95.9 Não -1.7 -44.5 Sim 

Cenário 2 
X 

Atual 
-1.7 -95.7 Sim -1.7 37.9 Não -1.7 -69.3 Sim 

Cenário 3 
X 

 Atual 
-1.7 -12.2 Sim -1.7 -17.3 Sim -1.7 -124.5 Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Posto os resultados apresentados na Tabela 10, constata-se a rejeição da hipótese 

nula na comparação entre todos os cenários na aproximação sul e leste dessa interseção. 

Esse resultado indica que há indícios que os valores dos atrasos médios nos cenários 

propostos são menores do que o atraso médio no cenário atual. Na aproximação norte, a 

hipótese nula só é rejeitada quando é comparado o Corridor Signal Optimization com dois 

estágios em relação ao cenário atual, da mesma maneira que os resultados da aproximação 

norte da interseção 2 indicaram. A não-rejeição da hipótese nula na comparação dos outros 

dois cenários é possível visualizar no Gráfico 11, já que os valores do atraso médio são 

maiores nesses cenários do que no cenário atual, o que resultariam em um valor do escore t 

positivo.  

A única proposta de intervenção que indicou que há uma melhora 

estatisticamente significante na medida de desempenho definida em todas as aproximações 

de ambas as interseções foi utilizando o método Corridor Signal Optimization com dois 

estágios. Posto isso, foram obtidos os limites superiores do intervalo de confiança com a 
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finalidade de verificar se além da significância estatística, há uma significância prática. Na 

Tabela 11 são apresentados os resultados do intervalo de confiança unilateral para as 

aproximações da interseção 2.  

 
Tabela 11 – Intervalo de confiança unilateral para as aproximações da interseção 1 (Av. 
Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira) 

Interseção 1 - Av. Osório de Paiva x Av. Luiz Vieira 

Aproximações Aprox. Sul Aprox Norte Aprox. Oeste 

Cenários 
Lim. Sup 

(s/veíc) 

Diferença 

> 10 seg? 

Lim. Sup 

(s/veíc) 

Diferença 

> 10 seg? 

Lim. Sup 

(s/veíc) 

Diferença 

> 10 seg? 

Cenário 1 

X 

 Atual 

-103.8 Sim 3.4 Não -6.0 Não 

Cenário 2 

X 

 Atual 

-304.3 Sim 4.1 Não -11.3 Sim 

Cenário 3  

X 

Atual 

-342.2 Sim -5.3 Não -26.0 Sim 

 Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Para aproximação sul dessa interseção, verifica-se que além das hipóteses nulas 

serem rejeitadas, o limite superior do intervalo de confiança é mais expressivo do que o 

critério de 10 segundos adotados. A mudança mais expressiva é encontrada na terceira 

alternativa proposta, possuindo um limite superior entre a diferença das médias de 

aproximadamente 340 segundos. Para a aproximação norte, as duas primeiras alternativas 

propostas que não tiveram a rejeição da hipótese nula obtiveram uma diferença positiva, 

porém menor do que 10 segundos. Isso indica que há indícios que os atrasos nos cenários 

propostos não são menores do que o cenário atual, contudo, não são tão expressivos para o 

fenômeno. 

Na aproximação oeste, o primeiro cenário proposto, que possuiu a rejeição da 

hipótese nula conforme visto na Tabela 8, obteve uma diferença negativa menor do que 10 

segundos. Nos outros dois cenários propostos, que também tiveram a rejeição da hipótese 

nula, as diferenças foram negativas e superiores a 10 segundos, sendo significante na 

abordagem estatística e prática. A Tabela 12 apresenta os resultados do Intervalo de 

confiança unilateral para as aproximações da interseção 2.  
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Tabela 12 – Intervalo de confiança unilateral para as aproximações da interseção da Av. 
Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery 

Interseção 2 - Av. Osório de Paiva x Rua Raimundo Nery 
Aproximações Aprox. Sul Aprox Norte Aprox. Leste 

Cenários 
Lim. Sup. 
(s/veíc) 

Diferença 
> 10 seg? 

Lim. Sup. 
(s/veíc) 

Diferença 
> 10 seg? 

Lim. Sup. 
(s/veíc) 

Diferença 
> 10 seg? 

Cenário 1 
X 

 Atual 
-3.4 Não 276.6 Sim -13.7 Sim 

Cenário 2 
X 

 Atual 
-6.2 Não 117.6 Sim -20.7 Sim 

Cenário 3 
 X 

 Atual 
-1.1 Não -20.3 Sim -37.6 Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Apesar de todas as hipóteses nula elaboradas para a aproximação sul dessa 

interseção terem sido rejeitadas conforme apresentado na Tabela 10, nenhuma possuiu uma 

diferença negativa maior do que 10 segundos. Dessa forma, as diferenças entre os atrasos 

médios foram estatisticamente significativas, mas não possuíram significância prática. Na 

aproximação norte, os dois primeiros cenários obtiveram uma diferença positiva maior do 

que 10 segundos e não rejeitaram a hipótese nula, indicando que piorar substantivamente a 

operação nessa aproximação.  

Na aproximação leste, em que todas as hipóteses nulas foram rejeitadas, 

verificaram-se diferenças negativas maiores do que 10 segundos, levando à conclusão de 

que os cenários propostos melhoram as condições operacionais nessa aproximação de 

maneira significante nas abordagens estatística e prática.  

Por fim, pelas análises dos resultados expostos nas Tabelas 8, 9, 10 e 11, nota-se 

que a proposta de alternativa que possuiu melhorias mais expressivas, além de não ter 

elevado nenhuma medida de desempenho foi a realizada com o método Corridor Signal 

Optimization com dois estágios. Todas as hipóteses nulas elaboradas foram rejeitadas, 

definindo que as diferenças negativas são estatisticamente significantes. Apenas a 

aproximação norte da interseção 1 e a aproximação sul da interseção 2 não possuíram 

diferenças negativas maiores do que 10 segundos, tendo os limites superiores de -5,3 e de -

1,1 respectivamente.  

Diferentemente das outras propostas, como a terceira propõe uma diminuição de 

estágios, indicando um laço de quadro para os veículos que desejam realizar os movimentos 
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de conversão à esquerda, faz-se necessário avaliar o quão prejudicado esse movimento é, 

visto que os veículos experimentarão um atraso devido ao controle nas interseções não-

semaforizadas dos laços de quadra. São apresentadas na Figura 19, as alterações de 

circulação para as conversões à esquerda. 

 
Figura 19 – Movimentos de conversão à esquerda no cenário atual e os laços de quadra no 
cenário proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Base: Google Earth.  

 
No cenário atual, aqueles que desejam realizar o movimento de conversão à 

esquerda na Av. Luiz Vieira (indicado pela rota em amarelo) percorrem uma distância de 

aproximadamente 840 metros no cenário atual e de 1250 no cenário proposto, portanto, 

mesmo que as condições operacionais melhorem, o tempo de viagem pode aumentar 

consideravelmente. Da mesma forma, aqueles que desejam realizar o movimento de 

conversão à esquerda na interseção 2 (indicado pela rota em vermelho) percorrem uma 

distância de aproximadamente 800 metros no cenário atual e de 1100 metros no cenário 

proposto, logo, também é possível que o tempo de viagem se eleve consideravelmente.  

Para avaliar as condições de tráfego desse movimento de conversão no cenário 

atual e no terceiro cenário proposto, foram obtidos dados de tempo de viagem e velocidade 

média durante o percurso, visto que as distâncias são diferentes nos cenários. Para isso, 

foram atribuídos sensores na rede próximos aos nós externos, para que sejam contabilizados 

os atrasos oriundos dos controles desde a entrada até a saída dos veículos na rede. Para 

facilitar o entendimento, os movimentos serão classificados conforme as vias de destino, ou 

seja, destino à Av. Luiz Vieira e destino à Rua Raimundo Nery. No Gráfico 13 são  

apresentados os resultados acerca dos tempos de viagem nos cenários atual e proposto 

(Corridor Signal Optimization com dois estágios). Assim como as outras variáveis, foram 
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obtidas 30 observações utilizando os mesmos valores de semente aleatória, ou seja, de 1 à 

30.  

 
Gráfico 13 – Tempos de viagem médio, em segundos, dos movimentos de conversão à 
esquerda no cenário atual e o dos laços de quadra no cenário proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Pelos resultados apresentados no Gráfico 13, verifica-se que aqueles que 

desejam realizar o movimento de conversão à esquerda na interseção 1 experimentarão um 

acréscimo do tempo de viagem médio em torno de 25 segundos. No entanto, aqueles que 

desejam realizar o movimento de conversão à esquerda na interseção 2 experimentarão uma 

diminuição no tempo de viagem de aproximadamente 430 segundos, ou seja, sete minutos, 

sendo um valor bem expressivo para essa medida de desempenho. Quando comparado os 

tempos de viagem dos dois movimentos em ambos cenários, conclui-se que a conversão à 

esquerda na interseção 1 é pouco impactada, mesmo que negativamente, enquanto que a 

conversão à esquerda na interseção 2 é melhorada significativamente. No Gráfico 14 são 

apresentados os resultados acerca das velocidades média nos cenários atual e proposto 

(Corridor Signal Optimization com dois estágios). 
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Gráfico 14 – Velocidades média dos movimentos de conversão à esquerda no cenário atual e 
o dos laços de quadra nos cenários propostos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Quando analisados os resultados apresentado no Gráfico 14 comparados com os 

tempos de viagem apresentados no Gráfico 13, verifica-se que, apesar do tempo de viagem 

ter aumentado no cenário proposto para a conversão na interseção 1, a velocidade média é 

maior, indicando que os veículos passam menos tempo parados. Para a conversão na 

interseção 2, nota-se que a velocidade média é expressivamente maior, indicando que os 

veículos passam menos tempo parados.  

Para realizar uma avaliação mais criteriosa, também serão elaborados testes de 

hipóteses e intervalos de confiança das diferenças, de forma a subsidiar as análises a serem 

realizadas. Realizou-se os testes de hipóteses para amostras independentes considerando 

ambas as medidas de desempenho. Para esses testes, também foram utilizados grau de 

confiança de 95% e grau de liberdade de 29, dado que todas as amostras possuem 30 

observações. Nas Equações 17 e 18, estão expressas as hipóteses nula e alternativa 

elaboradas para a medida de desempenho tempo de viagem. 

 
 →  .   ���  � á �  � ≥ .   ���  � á �  � �   (17) 

  → .   ���  � á �  � < .   ���  � á �  � �   (18) 

 
Para a velocidade média, as hipóteses são inversas, ou seja, a hipótese nula é que 

a velocidade média no cenário proposto seja menor ou igual à velocidade média no cenário 

19

5

24

21

0

5

10

15

20

25

30

Interseção 1 Interseção 2

V
el

oc
id

ad
e 

(k
m

/h
r)

Velocidade média dos movimentos de conversão à esquerda

Cen. Atual Cen. 3  (Otim. - 2 estágios)



  84 
 
 

atual. Logo, a hipótese alternativa é que a velocidade média do cenário proposto é maior do 

que a velocidade média no cenário atual. Os intervalos de confiança foram estabelecidos de 

acordo com a unilateralidade dos testes de hipóteses. Na Tabela 13 são apresentados os 

resultados dos testes de hipóteses e dos intervalos de confiança para os tempos de viagem. 

 
Tabela 13 – Testes de hipóteses e intervalos de confiança elaborados para os tempos de 
viagem das conversões à esquerda 

Tempo de viagem (seg) 
Conversão à esquerda - Interseção 1 Conversão à esquerda – Interseção 2 

t 
crítico 

escore 
t 

Rejeita 
hipótese nula? 

Limite 
superior 

t 
crítico 

escore t 
Rejeita 

hipótese nula? 
Limite superior 

-1.7 1.9 Não 23 seg -1.7 -11.9 Sim -434 seg 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
  

Os resultados apresentados para a interseção 1 indicam que a hipótese nula de 

que o tempo de viagem do cenário proposto é maior ou igual ao do cenário atual não foi 

rejeitada e que o limite superior do intervalo de confiança da diferença é de 

aproximadamente 23 segundos, indicando que, no máximo, o cenário proposto aumenta o 

tempo de viagem médio nesse valor. 

Os resultados para a interseção 2 indicam a rejeição da hipótese nula elaborada e 

que o limite superior do intervalo de confiança é de aproximadamente -434 segundos, logo, 

conclui-se que as condições operacionais desse movimento é significativamente melhorado, 

tanto pela rejeição da hipótese, quanto pela diferença média dos tempos de viagem.  Na 

Tabela 14 são apresentados os resultados dos testes de hipóteses e dos intervalos de 

confiança para as velocidades média. 

 
Tabela 14 – Testes de hipóteses e intervalos de confiança elaborados para as velocidades 
média das conversões à esquerda 

Velocidade média (km/hr) 
Conversão à esquerda - Interseção 1 Conversão à esquerda – Interseção 2 

t 
crítico 

escore 
t 

Rejeita hipótese 
nula? 

Limite 
Inferior 

t 
crítico 

escore 
t 

Rejeita hipótese 
nula? 

Limite 
Inferior 

1.7 3.0 Sim 5 km/hr 1.7 14.9 Sim 16 km/hr 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
  

Os resultados indicam a rejeição da hipótese nula de que a velocidade média do 

cenário proposto é menor ou igual à do cenário atual para ambas os movimentos de 

conversão. Os intervalos de confiança apresentam um acréscimo na velocidade média de, 

pelo menos, 5km/hr para aqueles que desejam convergir na interseção 1 e de 16km/hr para 
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aqueles que desejam convergir na interseção 2. Conclui-se, portanto, que os movimentos de 

conversão à esquerda apresentam melhores condições operacionais, exceto o tempo de 

viagem para aqueles que convergem na interseção 1, pois sofrerão um acréscimo pouco 

expressivo de 23 segundos. Vale salientar a melhora significativa dos dois indicadores para 

aqueles que desejam convergir na interseção 2, em que mesmo experimentando um maior 

trajeto, possuem uma velocidade média expressivamente superior e o tempo de viagem 

inferior à do cenário atual.  
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6 CONCLUSÕES  

 
No que se refere ao primeiro objetivo específico definido, foi possível identificar 

os conceitos e técnicas difundidas acerca de interseções semaforizadas. Foram verificados 

quais são os elementos que definem o controle semafórico, além daqueles que interferem 

diretamente no cálculo da programação semafórica, servindo como subsídio para definir 

aspectos importantes na modelagem da área em estudo. Conseguiu-se extrair da revisão 

bibliográfica feita quais são as principais medidas de desempenho comumente utilizadas 

para a caracterização de interseções semaforizadas. Tal identificação permitiu a definição 

das medidas de desempenho utilizadas para caracterizar os problemas operacionais 

levantados em campo.  

Identificou-se quais são as técnicas recomendas para o cálculo da programação 

semafórica em tempo fixo, em que notou-se que métodos analíticos, como o de Webster, são 

recomendados apenas para casos de interseções semaforizadas isoladas que não possuem 

saturação. A literatura reitera que para casos em que há interseções semaforizadas 

coordenadas de via de mão dupla, o uso de simuladores de tráfego são mais apropriados 

devido à elevada complexidade do fenômeno.  

Posto o segundo objetivo específico, foi possível verificar a forma que o 

TransModeler permite a modelagem do tráfego que pode ser realizado através de matrizes 

de origem-destino utilizando nós ou centroides ou de tabela de movimentos de conversão 

definidos nos nós internos da rede. Também foi analisado a forma que o software permite a 

modelagem de ônibus de rota que pode ser através de um cronograma indicando o horário 

de chegada previsto de cada ônibus em cada parada, ou através da definição dos valores de 

headways e desvio padrão dos headways.  

Analisaram-se os tipos de programação e de otimização semafórica que o 

TransModeler disponibiliza, além das variedades de dispositivos de tráfego que o software 

permite modelar, importantes para a avaliação de alternativas de operação de interseções 

semaforizadas. Dos modelos comportamentais, identificou-se o car-following como o mais 

significante para a modelagem de interseções semaforizadas, sendo definidos quais são os 

parâmetros desse modelo a serem alterados para realizar a calibração. Também foram 

definidos os parâmetros comportamentais que mais impactam na modelagem de interseções 

semaforizadas: espaçamento entre veículos parados e velocidade desejada.  
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Foram listadas as medidas de desempenho possíveis de serem obtidas pelo 

TransModeler que foram comparadas com as recomendadas pela literatura para serem 

utilizadas nas etapas de caracterização e avaliação de alternativas. Percebeu-se que o 

TransModeler permite uma variedade de medidas de desempenho úteis em ambas as etapas, 

algumas possuindo a mesma definição do HCM 2010 (TRB, 2010).  

Em relação ao terceiro objetivo específico, foi possível identificar os problemas 

operacionais, em que foi delimitada a área em estudo, definindo as vias que a compõem, as 

características geométricas e de operação semafórica, Posteriormente, foram levantados os 

problemas de operação semafórica utilizando como base documentos da Prefeitura de 

Fortaleza e  percepções acerca da operação concebidas na visita realizada no local anterior à 

coleta de dados. Com os problemas identificados, elaborou-se uma representação da 

problemática, levantando hipóteses de possíveis relações de causa-efeito, importantes para o 

proposição de alternativas de solução.  

Foi realizada a caracterização dos problemas operacionais, primeiramente 

realizando a coleta dos dados em que foram obtidos: volumes de tráfego, perfil de 

velocidade desejada, espaçamento entre veículos parados, fluxo de saturação de uma faixa 

de uma aproximação e atrasos de controle. A rede foi codificada no simulador e foi realizada 

a entrada de dados obtidos em campo. Calibrou-se os parâmetros de headway buffers 

indicados pela Caliper, desenvolvedora do TransModeler, para ajustar o fluxo de saturação 

simulado com o de campo, em que foi possível obter um erro percentual de 0%.  

Comparou-se os resultados os resultados do atraso medido em campo com os 

intervalos de confiança elaborados com o atraso do simulador, verificando que nenhum 

valor obtido em campo estava dentro do intervalo de confiança. Como hipótese de possível 

causa para esse erro, levantou-se a limitação da coleta do fluxo de saturação que foi coletado 

apenas em uma faixa de uma aproximação, o que pode ter enviesado o fluxo de saturação de 

outras aproximações que podem possuir valores bem distintos. Além disso, a modelagem 

das rotas de ônibus, em que foi atribuído headways médios, pode não ter sido apropriada 

devido à frequência da linha não obedecer ao modelo.  

Para caracterização da situação atual, foram definidos como medidas de 

desempenho o 85º percentil do comprimento de fila por faixa para cada aproximação e o 

atraso de controle por aproximação, ambos sendo obtidos considerando todo o período de 

coleta, exceto os 15 minutos considerados no aquecimento da rede no simulador. Dos 
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resultados obtidos, percebeu-se que as aproximações sul e oeste da interseção 1 possuem má 

qualidade operacional indicada pelos elevados níveis de atraso e de comprimento de fila. A 

aproximação norte, mesmo possuindo um atraso médio baixo, possui na faixa da esquerda 

um comprimento de fila elevado, resultado daqueles que desejam realizar o movimento de 

conversão à esquerda nessa interseção.  

Os resultados de atraso de controle e de comprimento de fila nas aproximações 

norte e leste da interseção 2 indicam uma má qualidade operacional. Na aproximação sul, da 

mesma forma que na aproximação norte da outra interseção, há um elevado comprimento de 

fila na faixa à esquerda, também resultado daqueles que desejam realizar o movimento de 

conversão à esquerda nessa interseção.  

Posto o quarto objetivo específico, foi avaliado as alternativas propostas, 

primeiramente definindo os critérios de avaliação em realização de testes de hipóteses, para 

analisar as conclusões a respeito da significância estatística, e de intervalos de confiança, 

para analisar se o limite superior das diferenças entre as médias é maior do que um valor 

significante para o fenômeno, adotado em 10s/veíc para o atraso, por ser uma parcela 

significante nos níveis de serviço estabelecidos pelo HCM 2010 (TRB, 2010).  

Foram então propostas as alternativas de solução fundamentadas na 

representação da problemática desenvolvida na etapa de identificação. As três propostas 

levantadas consistiram em aplicar o método de Webster considerando a configuração de três 

estágios, o método do Corridor Signal Optimization considerando tanto a configuração de 

três estágios, quanto a de dois estágios recomendada pela proposta do CTAFOR. Para cada 

método, foram obtidos programações semafóricas distintas que foram utilizados para 

realizar a simulação de cada cenário proposto.  

Com os resultados obtidos, realizaram-se testes de independência, considerando 

os mesmos valores de semente aleatória, para cada valor de atraso do cenário atual em 

relação aos atrasos dos cenários propostos. Em todos os testes realizados, o valor-p foi maior 

do que 0,05, não sendo possível rejeitar a hipótese nula de independência. Logo, 

estabeleceu-se que os testes de hipóteses fossem realizados considerando amostras 

independentes.  

Na visualização das médias das medidas de desempenho obtidas, percebeu-se 

que na interseção 1, todos os cenários propostos mantêm ou melhoram as condições 

operacionais das interseções. Na interseção 2, contudo, os dois primeiros cenários propostos 
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elevaram significantemente os atrasos e os comprimentos de fila na aproximação norte. Para 

explicação desse resultado, indicou-se que as repartições de verde, em ambos os métodos, 

consideram apenas as taxas de ocupação que são calculadas analiticamente. Como há 

diminuição na capacidade da via à jusante, em que a faixa esquerda serve um movimento de 

conversão à esquerda, e à montante, em que a via possui apenas duas faixas para tráfego, o 

tempo de verde alocado é pequeno, pois a capacidade considerada é a das três faixas na 

interseção.   

Dos testes de hipóteses realizados, quando comparado o atraso do cenário 

Corridor Optimization com configuração semafórica de dois estágios com o cenário atual, a 

hipótese nula foi rejeitada em todas as aproximações. Os outros dois cenários não rejeitaram 

a hipótese nula apenas nas aproximações norte de ambas as interseções. Dos intervalos de 

confiança, notou-se que no último cenário proposto, o limite superior das diferenças foi 

inferior à 10 segundos na aproximação norte da interseção 1 e na aproximação sul da 

interseção 2. Esses resultados apontaram que todas as aproximações tiveram melhorias 

operacionais estatisticamente significantes, mas essas duas aproximações não tiveram 

melhorias significantes quando comparado com o critério de significância prática do 

fenômeno de 10seg/veíc. 

Dessa análise, argumenta-se que o último cenário proposto é o mais indicado, 

pois é o que obedece aos critérios estabelecidos por ampla diferença. Os outros dois 

cenários, por terem obtidos elevadas impedâncias nas aproximações norte da interseção 2, 

verificados pela não-rejeição da hipótese nula e pelos valores das diferenças serem positivas 

e maiores do que 10 segundos por veículo, não são indicados como alternativas de solução.  

Da análise sobre as conversões à esquerda, verificou-se que a conversão 

interseção 2 apresenta resultados positivos no cenário escolhido, pois o tempo de viagem 

médio é diminuído significativamente e a velocidade é aumentada expressivamente. A 

conversão na interseção 1 apresenta um acréscimo de 23 segundos no tempo de viagem no 

cenário proposto, mas com uma maior velocidade média de 5km/hr, podendo concluir que 

esse movimento de conversão não é impactado significativamente.  

Perceberam-se limitações do simulador na modelagem de linhas de ônibus, em 

que não é possível definir headways médios para diferentes períodos, tendo que adotar um 

valor médio para toda a simulação, podendo ter atribuído volumes distintos aos que 

aconteceram em campo. Também houveram limitações do simulador nos métodos de 
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otimização semafórica, em que percebeu que o método Corridor Signal Optimization 

considera o cálculo de taxa de ocupação analítica para realizar as repartições de verde, 

atribuindo valores que elevaram as impedâncias em determinadas situações.  

Dados as análises dos resultados e das dificuldades enfrentadas na modelagem 

dessa rede, foram levantadas as seguintes considerações para possíveis modelagens futuras 

na mesma área em estudo ou em áreas com condições semelhantes utilizando o 

TransModeler: 

a)  Obter a porcentagem de veículos leves e pesados em todas as aproximações; 

b)  Obter o volume de motocicletas; 

c)  Obter os fluxos de saturação para as faixas em todas as aproximações da área 

em estudo; 

d)  Caso os ônibus urbanos não possuírem uma frequência com baixa variação, 

modelá-los juntamente com o tráfego misto, ao invés de rotas definidas.  

e) Coletar tempos em que os ônibus permanecem parados nos pontos, para 

realizar a modelagem desse fenômeno no simulador; 

f) Caso a rede possuir alguma interseção não-semaforizada no cenário atual ou 

nos cenários propostos, realizar a calibração e validação do modelo de aceitação 

de brecha; 

g) Analisar se próximo à área em estudo há condições que interferem no padrão 

de chegada dos veículos nas interseções; 

h) Verificar, na literatura, valores recomendados ou calibrados para os headways 

buffers do modelo de car-following do TransModeler; 

i) Realizar teste de normalidade para verificar se a variável espaçamento entre 

veículos parados pode ser corretamente modelada pelo TransModeler; 

j) Analisar possíveis mudanças nos parâmetros utilizados no cálculo das 

repartições de verde para casos em que há mudanças significativas de 

capacidade à jusante e à montante  da interseção, por exemplo, considerando a 

utilização de uma menor fluxo de saturação, ou considerar uma quantidade 

menor de faixas. 
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APÊNDICE A – LINHAS DE ÔNIBUS AGRUPADAS EM ROTAS 

 
Linhas de ônibus agrupadas nas rotas 1, 2, 3 e 4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Linhas de ônibus agrupadas nas rotas 5, 6, 7 e 8 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Linhas de ônibus agrupadas na rota 9 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B – PLANILHAS VOLUMÉTRICAS 

 
Planilha contendo os volumes de tráfego dos movimentos de conversão da aproximação sul da interseção 1 

(Av. Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Planilha contendo os volumes de tráfego dos movimentos de conversão da aproximação norte da interseção da 

interseção 1 (Av. Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Planilha contendo os volumes de tráfego dos movimentos de conversão da aproximação oeste da  interseção 1 

(Av. Osório de Paiva com a Av. Luiz Vieira) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Planilha contendo os volumes de tráfego dos movimentos de conversão da aproximação sul da interseção 2  

(Av. Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Planilha contendo os volumes de tráfego dos movimentos de conversão da aproximação norte da interseção 2  

(Av. Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Planilha contendo os volumes de tráfego dos movimentos de conversão da aproximação leste da interseção 2  

(Av. Osório de Paiva com a Rua Raimundo Nery) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Planilha contendo os volumes de tráfego dos movimentos de conversão de acesso de entrada e saída realizados 

pelos ônibus no Terminal da Messejana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE C – DADOS DE VELOCIDADE DESEJADA COLETADOS 

 
Planilha contendo os dados de velocidade desejada coletados em campo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE D -  HEADWAYS COLETADOS PARA O CÁLCULO DO FLUXO DE 

SATURAÇÃO 

 
Planilha contendo os headways coletados durante os 10 ciclos para o cálculo do fluxo de saturação  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE E – DADOS DE ESPAÇAMENTO ENTRE VEÍCULOS PARADOS  

COLETADOS 

 
Planilha contendo os dados de espaçamento, em metros, entre veículos parados coletados em campo 

                                
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
  



  105 
 
 

APÊNDICE F – DADOS PARA OBTENÇÃO DO ATRASO COLETADO EM 

CAMPO 

 
Planilha contendo os dados de veículos em fila para o cálculo do atraso devido ao controle do intervalo de 

07:30 às 07:45 utilizando o método recomendado pelo HCM 2010 (TRB, 2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
 
 
Planilha contendo os dados de veículos em fila para o cálculo do atraso devido ao controle do intervalo de 

07:45 às 08:00 utilizando o método recomendado pelo HCM 2010 (TRB, 2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE G – REDE DO CENÁRIO ATUAL CODIFICADA NO 

TRANSMODELER 

Imagem da rede do cenário atual codificada no TransModeler  

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE H – REDE DO CENÁRIO PROPOSTO (2 ESTÁGIOS) CODIFICADA 

NO TRANSMODELER  

Imagem da rede do cenário proposto (2 estágios) codificada no TransModeler 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 




