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Resumo da Dissertação submetida ao PETRAN/UFC como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Ciências (M. Sc.) em Engenharia de Transportes 

 

CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MODELOS DE MESO E 
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Orientador: Carlos Felipe Grangeiro Loureiro 

A modelagem do fluxo de veículos na infra-estrutura viária urbana tem se constituído 

uma ferramenta cada vez mais importante para a análise do desempenho de novas 

estratégias e políticas de controle de tráfego idealizadas para potencializar a eficiência 

do sistema de transportes. Entretanto, para simular o fluxo veicular de maneira 

consistente é essencial que as etapas de calibração e validação do modelo de simulação 

sejam plenamente concluídas. Este trabalho propõe um procedimento, com enfoque 

eminentemente prático, para a calibração e validação de modelos de simulação para a 

análise de intervenções tático-operacionais na malha viária urbana. Este procedimento é 

composto pelas seguintes etapas: i) definição da malha viária a ser modelada; ii) escolha 

do modelo de simulação; iii) definição da rede de simulação; e iv) calibração e 

validação do modelo de simulação. Após o detalhamento das tarefas necessárias para 

vencer cada uma destas etapas, este foi aplicado em uma região da cidade de Fortaleza, 

utilizando um programa de microssimulação do tráfego (INTEGRATION) e um pacote 

computacional de mesossimulação (TransCAD), visando comparar o processo de 

calibração em cada um deles, ressaltando as suas especificidades. Atualmente, a 

utilização de modelos de simulação do tráfego veicular não é muito difundida na 

comunidade técnica brasileira e nem existem procedimentos de calibração e validação 

disponíveis para facilitar o emprego destes programas. Espera-se que o procedimento 

proposto nesta pesquisa, bem como as discussões sobre a sua aplicação, ajudem a 

difundir o uso deste ferramental como suporte à decisão na avaliação de intervenções 

que visem principalmente uma melhor utilização da infra-estrutura viária existente. 
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The modeling of the traffic flow on the urban road infrastructure have become one of 

the most important tools to analyze the performance of new strategies and policies of 

traffic control aimed at improving the efficiency of the transportation system. However, 

to model the traffic flow in a solid way it is essential that the stages of calibration and 

validation of the simulation model are satisfactorily accomplished. This work presents a 

procedure, with an eminently practical focus, for the calibration and validation of 

simulation models to analyze tactical and operational interventions in the urban road 

network. This procedure comprises the following stages: i) definition of the road 

network to be modeled; ii) selection of the simulation model; iii) definition of the 

simulation network; and iv) calibration and validation of the simulation model. After 

specifying the tasks necessary to develop each one of these stages, this procedure was 

applied in an area of the city of Fortaleza-Ceará, using a traffic microsimulation 

software (INTEGRATION) and a mesosimulation package (TransCAD), to compare the 

calibration processes in each one, emphasizing their specificities. Nowadays, the use of 

traffic simulation models is not very spread in the Brazilian technical community and 

there are no calibration and validation procedures to facilitate the use of these programs. 

The author hopes that the procedure proposed in this research, as well as the discussions 

about its application, help to diffuse the use of traffic simulation to support the 

evaluation of interventions that provide a better use of the actual transportation 

infrastructure. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

1.1       CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A modelagem do fluxo de veículos na infra-estrutura viária é uma ferramenta 

fundamental para a análise do desempenho de novas estratégias e políticas de gerência e 

controle de tráfego idealizadas para potencializar a eficiência do sistema de transportes. 

Porém, as diversas variáveis inerentes a este sistema geram grande complexidade 

quando da avaliação de alternativas visando otimizar o seu funcionamento.  

Segundo POYARES (2000), a simulação computacional dos fluxos veiculares é 

uma das técnicas de modelagem que tem se constituído uma importante ferramenta para 

auxiliar o trabalho do engenheiro de tráfego, permitindo avaliar soluções para diversos 

problemas. Os modelos computacionais de simulação de tráfego vêm, portanto, sendo 

cada vez mais empregados no planejamento e operação do sistema de transportes, 

permitindo análises mais robustas de sistemas com grande complexidade     

(HOURDAKIS et al., 2003).  

A simulação computacional foi aplicada pela primeira vez na área de transportes 

na década de 60, na Inglaterra, pelo Road Research Laboratory, que modelou a 

operação do tráfego em uma interseção semaforizada. Porém, foi a partir dos anos 70, 

quando foram desenvolvidos modelos para simular redes viárias urbanas e regionais, 

que a utilização desta ferramenta se disseminou junto às comunidades técnicas e 

acadêmicas, resultando no seu rápido desenvolvimento e aperfeiçoamento (NETO, 

1984).  

Atualmente, os diversos pacotes computacionais disponíveis no mercado 

permitem a representação de redes de grande porte, modelando a alocação do tráfego de 

pessoas e bens, utilizando diversos meios de transportes, em diferentes níveis de 

representação do fluxo veicular. Dessa maneira, é possível realizar estudos de 

planejamento estratégico, avaliando impactos de medidas como a implementação ou 

duplicação de vias; estudos táticos, analisando alterações na circulação viária ou 
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definição de rotas preferenciais; como também, análises mais pontuais de cunho 

operacional, avaliando impactos de intervenções como alterações em planos 

semafóricos (PORTUGAL, 2005). 

Entretanto, para que um simulador possa fornecer resultados confiáveis a 

respeito do sistema de tráfego estudado, é fundamental que os seus parâmetros estejam 

devidamente calibrados e validados. HOURDAKIS et al. (2003) afirmam que para 

calibrar um simulador é necessário alterar o valor dos dados de entrada do programa, 

executando uma simulação a cada nova configuração, com o objetivo de igualar o valor 

de uma ou mais medidas de desempenho observadas em campo com os resultados de 

saída do simulador. O modelo é considerado validado quando a diferença entre o valor 

simulado e observado encontra-se no limite estabelecido como aceitável (COLLELA e 

DEMARCHI, 2005).  

A literatura científica atual pode ser considerada razoavelmente rica no que diz 

respeito à modelagem do fluxo de veículos em uma rede (TRB, 2000), exibindo alguns 

procedimentos de calibração e validação de modelos de simulação de tráfego 

(BENEKOHAL, 1991); (RAKHA et al., 1996). Porém estes são de difícil aplicação, 

sendo mais utilizados pela comunidade científica.  

Atualmente, a utilização de modelos de simulação do tráfego veicular não é 

muito difundida na comunidade técnica brasileira e nem existem procedimentos de 

calibração e validação disponíveis no Brasil para facilitar e estimular o emprego destes 

programas na análise de intervenções como auxílio na tomada de decisão.   

 
1.2       OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

A seguir são apresentados os objetivos geral e específicos desta dissertação de 

mestrado. 

 
1.2.1    Objetivo Geral 
 

Diante do exposto na introdução, o principal objetivo deste trabalho é propor e 

testar um procedimento, com enfoque eminentemente prático, para calibração e 

validação de modelos de simulação do tráfego veicular para a avaliação de intervenções 
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tático-operacionais na malha viária urbana de cidades brasileiras de médio e grande 

portes. 

 
1.2.2    Objetivos Específicos 
 

Como objetivos específicos pode-se mencionar: 

  

a) Realizar uma revisão bibliográfica com o intuito de melhor esclarecer os 

conceitos da macro, meso e microssimulação do tráfego veicular; 

 

b) Caracterizar a região da cidade a ser modelada; 

 

c) Verificar a viabilidade de calibração e validação de dois modelos de 

simulação de tráfego para representar uma área de Fortaleza controlada 

pelo CTAFOR, utilizando o procedimento proposto;  

 

d) Comparar os processos de calibração e validação nos dois níveis de 

simulação. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

Este estudo de dissertação de mestrado está apresentado ao longo de seis 

capítulos. No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre a teoria do fluxo de 

tráfego e a modelagem do fluxo de tráfego em uma rede viária, procurando descrever as 

características de cada tipo de simulação existente para constituir a base teórica do 

trabalho. Isto tornou possível a classificação dos modelos nos níveis macro, meso e 

microscópico; e a seleção dos modelos que foram utilizados para avaliar as diferenças 

entre os níveis de modelagem.  

No Capítulo 3 são descritas as etapas metodológicas do estudo, apresentando 

cada passo de forma ordenada a fim de exibir todo o roteiro das atividades que foram 

realizadas para o desenvolvimento do projeto em questão. Além disso, são apresentadas 

as três primeiras partes da aplicação do procedimento proposto, de forma que as etapas 
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de calibração e validação dos modelos de simulação são apresentadas nos Capítulos 4 e 

5 da pesquisa.     

O Capítulo 4 descreve a calibração dos simuladores através de uma rede piloto e 

serve de subsídio para o desenvolvimento do Capítulo 5, que apresenta a validação dos 

simuladores com a rede de simulação. 

No sexto capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido, 

comparando os resultados alcançados com os objetivos estabelecidos. Além disso, são 

recomendados possíveis assuntos para trabalhos futuros, relativos à utilização da 

modelagem, visando potencializar a utilização desta ferramenta no meio técnico 

brasileiro. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1       INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo é apresentada a teoria do fluxo de tráfego, enumerando as suas 

formulações e os parâmetros utilizados para descrever o fluxo de veículos em uma 

malha viária. Também são feitas considerações sobre simulação de tráfego e descritas as 

especificidades dos modelos selecionados para a aplicação do procedimento proposto.  

Tendo em vista a necessidade do domínio dos conceitos teóricos para embasar a 

pesquisa, na seção 2.2 é apresentada uma revisão sobre modelagem do tráfego em uma 

rede viária, apresentando um histórico da modelagem e fazendo a caracterização da 

teoria do fluxo de tráfego, com a descrição de suas variáveis. 

A seguir, na seção 2.3, é abordada a simulação de tráfego, com a enumeração 

das suas principais vantagens e desvantagens, além da caracterização de cada um dos 

níveis de modelagem existentes. 

Já no item 2.4 são analisadas as características dos três níveis de modelos de 

simulação existentes, explicitando as suas especificidades. E, finalmente, na seção 2.5, 

são mostrados os programas utilizados na pesquisa.   

Na seção 2.6, são apresentadas as considerações finais do capítulo, onde consta 

uma revisão sucinta sobre os temas abordados, destacando a importância destes para o 

entendimento dos capítulos seguintes e do trabalho de dissertação como um todo. 
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2.2       MODELAGEM DE TRÁFEGO 
 

A modelagem pode ser definida como a tentativa de representação de processos 

físicos, econômicos e biológicos, através de formulações matemáticas, visando fazer 

interpretações ou previsões em relação ao universo que se pretende modelar (DILTS, 

1998). 

A primeira etapa da modelagem é realizada antes do processo de criação do 

modelo. É preciso definir e entender o problema a ser estudado, o que requer o 

conhecimento de todos os processos e variáveis envolvidas e de suas relações. A 

linguagem da modelagem compreende vários recursos de álgebra linear, de cálculo, de 

estatística, além de recursos de manipulação de dados (DILTS, 1998). Um modelo 

matemático pode conter até 30 mil equações e envolver até um milhão de variáveis, 

tornando muito demorado e oneroso o seu desenvolvimento, além de exigir 

consideráveis recursos computacionais para a sua utilização (NETO, 1984). 

Em seguida, parte-se para o desenvolvimento do sistema de equações 

matemáticas que descreva o problema da forma mais fiel possível, bem como, leve em 

conta todas as variáveis afins. Após esta etapa, é necessário realizar a calibração do 

modelo com o ajuste fino das suas formulações para que este represente a realidade de 

forma satisfatória, considerando-se o modelo validado depois de conseguido este 

objetivo.  

Na tentativa de representar o fluxo de veículos pela malha viária, foi 

desenvolvida a teoria do fluxo de tráfego, que tenta descrever as interações entre os 

condutores, os veículos e a infra-estrutura, a qual é composta do sistema viário e dos 

dispositivos de controle de fluxo na rede.  

O fluxo de tráfego começou a ser estudado por volta de 1930, com a 

especificação de modelos analíticos que relacionavam a velocidade com a densidade do 

tráfego (GREENSHIELDS, 1935) e a aplicação da teoria de probabilidades para tentar 

descrever o fluxo de tráfego (ADAMS, 1936). Como essas primeiras tentativas de 

caracterização do fluxo de veículos consideravam o tráfego como uma massa 

homogênea percorrendo um tubo, sem interrupções e sem desagregação nos resultados, 

este tipo de tratamento foi chamado de abordagem macroscópica do fluxo de tráfego.  
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Aproximadamente dez anos depois, com a investigação da operação do tráfego 

em interseções, GREENSHIELDS (1947) deu um passo mais aprofundado, iniciando o 

estudo das relações matemáticas que procuravam descrever as iterações entre os 

veículos.  A partir de 1950 foi observado um grande desenvolvimento nas formulações 

da teoria do fluxo de tráfego, quando foram desenvolvidas as teorias do veículo 

seguidor, de aceleração, de aceitação de brechas e de mudança de faixas. Assim, 

passou-se a avaliar cada veículo individualmente, sendo possível considerar 

interrupções no tráfego por causa de dispositivos de controle ou incidentes nas vias e 

obter os dados mais desagregados, ficando caracterizada uma abordagem microscópica 

do tráfego. Vários trabalhos podem ser citados como contribuintes para esse impulso na 

abordagem microscópica da teoria do fluxo de tráfego, entre eles estão os trabalhos de 

WARDROP (1952); PIPES (1953); LIGHTHILL e WHITHAM (1955); NEWELL 

(1955); WEBSTER (1958); e CHANDLER et al. (1958).  

 
2.2.1    Variáveis do Fluxo de Tráfego 
 

Esta seção procura apresentar e definir as variáveis que descrevem o fluxo de 

veículos em uma malha viária, as quais são os fundamentos das ferramentas criadas 

para modelar o tráfego.  

Da mesma forma que um rio é formado por um conjunto de moléculas de água 

que escoa ao longo de uma trajetória, a corrente de tráfego é composta por um conjunto 

de veículos que viajam por uma via. O comportamento da corrente de tráfego, apesar de 

ser função do comportamento de cada veículo, é distinto e tem propriedades diferentes 

daquelas dos elementos que a compõe (KAWAMOTO, 1994).  

Por isso, é conveniente estudar as correntes de tráfego de forma macroscópica, 

ou seja, considerando a massa formada por todas as partículas que fazem parte da 

corrente, bem como microscopicamente, estudando cada veículo individualmente dentro 

do fluxo.  

Em geral as correntes de tráfego variam ao longo do espaço e do tempo, ou seja, 

não são uniformes. Por isso, a medição das variáveis essenciais para a implementação 

da teoria do fluxo de tráfego pode ser caracterizada como uma amostragem de valores 
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aleatórios. Assim, as variáveis fundamentais do fluxo de tráfego: volume de tráfego, 

velocidade e densidade; são parâmetros de distribuições estatísticas e não valores fixos.  

A corrente de tráfego em uma via é formada por diferentes tipos de veículos, 

cada um com seu peso, tamanho e velocidades específicos. Porém, na determinação da 

taxa de fluxo, representação macroscópica da variável volume de tráfego, essas 

diferentes características não são levadas em conta, sendo contabilizada apenas a 

passagem dos veículos. Este parâmetro deve ser coletado diretamente em campo e deve 

ser medido durante um determinado período de tempo. Geralmente, as taxas de fluxo 

são expressas em termos de veículos por hora. 

Quando o estudo realizado exigir um maior nível de detalhamento, é necessário 

considerar a brecha, parâmetro microscópico do fluxo de tráfego, que é definido como o 

intervalo de tempo entre a passagem da parte traseira de um veículo e a parte dianteira 

do veículo seguinte. Também chamado de gap, pode ser entendido como o intervalo de 

tempo disponível para que um veículo que se encontra na via secundária cruze a via 

principal, ou se junte a corrente de tráfego desta via, de maneira segura. A Figura 2.1 

ilustra a abordagem microscópica do fluxo de tráfego.  

 
 

Figura 2.1: Abordagem microscópica do fluxo de tráfego 
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A Figura 2.1 representa a passagem de 4 veículos por uma seção de controle, 

considerando estes individualmente. O tempo de chegada dos veículos no ponto de 

observação é definido como  t1  ,  t2  ,  t3  e  t4  . A brecha é o tempo decorrido entre a 

chegada de pares de veículos.  

Além destes dois parâmetros, geralmente, considera-se também valor da brecha 

crítica, o qual é o menor intervalo de tempo entre a passagem de dois veículos na via 

principal que pode ser aproveitado pelos condutores da via secundária. O valor da 

brecha crítica depende de algumas características da interseção, como: visibilidade, 

geometria da via, entre outras, consequentemente, seu valor é variável de interseção 

para interseção.  

Devido a impaciência dos condutores, observou-se em campo que o valor da 

brecha crítica diminui à medida que estes esperam pela brecha disponível, porém, este 

fenômeno só é observado em interseções não semaforizadas, onde a descarga da fila 

depende somente do aparecimento de intervalos no fluxo de veículos da via principal. 

Quando se tratando de uma interseção semaforizada, a descarga da fila é dada de forma 

controlada, ou seja, cada via tem determinado tempo para descarregar os veículos com 

segurança.  

A interpretação clássica do desmanche de uma fila de veículos quando da 

abertura do verde propõe que, no início e no fim do verde, a fila tem um fluxo variável, 

porém, durante a maior parte do período de verde, este fluxo é constante, ou seja, o 

intervalo de tempo entre a passagem de dois veículos pela retenção é fixo.  

WEBSTER (1964) constatou que, quando o período de verde se inicia, os 

veículos levam algum tempo para começar seu deslocamento e acelerar até a sua 

velocidade normal de viagem. Mas depois de alguns segundos, a fila de veículos 

descarrega a uma taxa mais ou menos constante que é chamada de fluxo de saturação. O 

fluxo de saturação, que relaciona as características dos condutores, dos veículos e da 

geometria da via, é uma maneira de descrever a operação de uma interseção. Esta 

variável pode ser definida como a taxa máxima de veículos que pode passar em uma 

seção da via sob as condições normais de tráfego, assumindo que o tempo de verde 
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esteja sempre disponível e nenhum tempo perdido seja experimentado pelos motoristas 

(LUNA, 2003).  

Na Figura 2.2 pode ser visualizado um esquema da proposição clássica da 

descarga de uma fila em uma interseção semaforizada. 

 
 

Figura 2.2: Comportamento do tráfego proposto por WEBSTER (LUNA, 2003) 

A velocidade, segunda variável utilizada na modelagem do tráfego, pode ser 

considerada macroscopicamente, indicando em quanto tempo determinada distância foi 

percorrida, ou microscopicamente, descrevendo com que rapidez um veículo está se 

movimentando em um determinado instante.  

Pode-se definir a densidade de uma corrente de tráfego, última variável utilizada 

na modelagem do fluxo veicular, como o número de veículos que se encontra ocupando 

um trecho de uma rodovia. Antes de 1950 somente a técnica de fotografias aéreas era 

empregada na constatação do valor da densidade de uma via (MAY, 1990).  

A partir de 1960, com os esforços para descobrir o valor da densidade de uma 

via de forma mais fácil e rápida, três novos métodos foram desenvolvidos em paralelo: 

o cálculo da densidade através de medições de fluxo e velocidade; a determinação da 

densidade através de contagens de entrada e saída de veículos em trechos determinados 
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e através da medição do percentual de ocupação de sensores instalados no pavimento 

(MAY, 1990).   

Para calcular a densidade é necessário considerar o espaço longitudinal total 

ocupado por um veículo na corrente de tráfego. Este espaço é composto pelo tamanho 

do veículo e o espaço entre o primeiro veículo e o veículo seguidor. O espaçamento, que 

também é chamado de headway, é definido como a distância de um ponto selecionado 

em um primeiro veículo para este mesmo ponto no veículo seguinte. Geralmente, para 

facilitar a coleta, os pára-choques dianteiros são selecionados para contabilizar o valor 

deste parâmetro.  

 
2.2.2    Teoria do Fluxo de Tráfego 

 
A teoria do fluxo de tráfego consiste na aplicação de formulações de 

matemática, da teoria das probabilidades e da física, para descrever o comportamento 

do tráfego de veículos no sistema viário. Como a teoria do fluxo de tráfego baseia-se 

nas variáveis anteriormente citadas (fluxo, velocidade e densidade), esta também é 

abordada de duas formas, a macroscópica e a microscópica. 

Na abordagem macroscópica, as correntes de tráfego são consideradas meios 

contínuos, como fluidos percorrendo uma rede de encanamentos, por isso, geralmente, 

são estudadas baseando-se em leis da hidrodinâmica. Devido as suas considerações, esta 

abordagem é aplicada com providência no estudo de situações em que o sistema viário 

encontra-se próximo à saturação e não são observadas interrupções no meio, ao 

contrário de situações com pouco tráfego de veículos e de fluxo interrompido.  

O primeiro modelo matemático de representação macroscópica do fluxo de 

tráfego foi criado por GREENSHIELDS, em 1935, baseando-se em experimentos e 

observações de campo. Após a analise dos dados coletados, foi concluído que o modelo 

que relacionava a densidade do tráfego em uma via com a velocidade dos veículos que 

circulam por esta, se tratava de uma reta, como pode ser visto na Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Relação entre velocidade e densidade dos veículos (GREENSHIELDS, 

1935) 

 

 Onde:   vf = Velocidade de fluxo livre (Km/h); 

                         vo = Velocidade ótima (Km/h); 

                         kj = Densidade de congestionamento (Veic./Faixa); e 

                         ko  = Densidade ótima (Veic./Faixa). 

 

O modelo linear constatado por GREENSHIELDS (1935) continuou sendo 

aceito por muitos anos, principalmente após estudos realizados que confirmavam a sua 

validade (HUBER, 1957). Porém, após observações de outros cientistas, notou-se que a 

reta só representava bem o comportamento dos veículos quando se observando uma 

densidade intermediária na via.  

GREENBERG (1959) também propôs um modelo que relacionava a velocidade 

da corrente de tráfego com a sua densidade. No entanto, esta relação era representada 

por uma curva logarítmica. O modelo de GREENBERG (1959) também tinha 

deficiências e a sua contribuição foi na representação da relação velocidade-densidade 

quando a concentração de veículos na corrente de tráfego está próxima da densidade de 

congestionamento, ou seja, a via está operando em condições de saturação.  
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 Mais tarde, em 1961, um modelo proposto por UNDERWOOD representava a 

relação da velocidade e densidade da corrente de tráfego através de uma curva 

exponencial. O modelo de UNDERWOOD (1961) apresentou boa aderência para 

condições de baixas concentrações de veículos nas vias, diferentemente de situações de 

fluxo muito concentrado.  

 

Assim, o modelo mais aceito na representação da relação entre a velocidade e a 

densidade de uma corrente de tráfego, foi encontrado ao realizar a união do modelo  

não-linear de UNDERWOOD (1961) para representar a região de baixa densidade, o 

modelo linear de GREENSHIELDS (1935) na representação de concentrações de 

tráfego intermediárias e o modelo não-linear de GREENBERG (1959) para representar 

densidades elevadas. Um esquema deste modelo é apresentado na Figura 2.4.  

 

 
 

Figura 2.4: Relação entre velocidade e densidade de uma corrente de tráfego 

atualmente aceita 

  

 Onde:   vf = Velocidade de fluxo livre (Km/h); e 

                         kj = Densidade de congestionamento (Veic./Faixa). 
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 Baseando-se no modelo linear que relaciona a velocidade média dos veículos 

com a densidade da corrente de tráfego, GREENSHIELDS (1935) desenvolveu uma 

relação entre o fluxo de veículos em uma via e a sua velocidade média, a qual está 

exibida a seguir. 

 

 
 

Figura 2.5: Relação entre velocidade e fluxo dos veículos em uma via 

(GREENSHIELDS, 1935). 

 

 Onde:   vf = Velocidade de fluxo livre (Km/h); 

                         vo = Velocidade ótima (Km/h); e 

                         qmáx = Fluxo máximo (Veic//hora/faixa). 

 

Através da Figura 2.5 pode ser constatado que a velocidade de uma corrente de 

tráfego diminui com o aumento do fluxo de veículos. Pois, o aumento do fluxo 

proporciona o aumento das interações entre os veículos, ocasionando restrições quanto 

ao desenvolvimento da velocidade desejada pelos motoristas de cada veículo.  

 Além destas relações, GREENSHIELDS também formulou uma relação entre 

a densidade de veículos em uma via com o fluxo veicular, um esquema desta relação é 

apresentado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Relação entre densidade e fluxo dos veículos em uma via 

(GREENSHIELDS, 1935). 

  

 Onde: kj = Densidade de congestionamento (Veic./Faixa); 

                          Ko = Densidade de congestionamento (Veic./Faixa); e 

                         qmáx = Fluxo máximo (Veic//hora/faixa). 

 

Estes modelos relacionais desenvolvidos por GREENSHIELDS (1935), 

continuam sendo contestados através de estudos e pesquisas por parte de cientistas em 

todo o mundo.  

Depois de esclarecidas as relações básicas existentes entre o volume, a 

densidade e a velocidade média de uma corrente de tráfego, é possível iniciar o estudo 

dos modelos desenvolvidos para representar o comportamento de cada veículo 

individualmente. O modelo microscópico mais simples tem a premissa de que os 

intervalos de chegada entre os veículos, em uma seção especificada, são constantes. 

Apesar deste tipo de modelo ser muito útil para determinados estudos de engenharia de 

tráfego, essa suposição é bastante forte, visto que é fácil perceber que os headways entre 

os veículos em uma via não são constantes e variam aleatoriamente.  



 

 

16

Outra forma de representar microscopicamente o fluxo de tráfego é através da 

teoria das filas. O fenômeno das filas é muito observado não só no sistema de 

transportes, bem como em bancos, hospitais, restaurantes, centrais telefônicas, entre 

outros. Por isso foi desenvolvido um conjunto de relações exclusivamente para 

representar a formação e descarga de filas. 

 Existem outros tipos de modelos matemáticos que consideram a aleatoriedade 

existente no intervalo entre os veículos. Para considerar matematicamente essa 

variabilidade, estes modelos fazem uso de funções de probabilidade.  

 

Na tentativa de representar melhor a realidade observada no sistema viário, a 

análise microscópica do tráfego evoluiu com o desenvolvimento de outros modelos: 

veículo-seguidor, modelos de aceleração, modelos de aceitação de brechas e modelos de 

mudanças de faixa.  

As primeiras considerações a respeito deste assunto visavam definir como se dá 

o acompanhamento de um veículo por outro. Assim, foi definido que para seguir outro 

veículo em uma rodovia, era necessário realizar três tarefas. Percepção, que seria a 

coleta de informações por parte dos motoristas, medindo a distância ideal entre os 

veículos durante a locomoção dos mesmos, além de outros estímulos, a partir da 

sinalização da via, por exemplo. Tomada de decisão, que consiste no processamento das 

informações obtidas através da percepção, realizando ações em resposta aos estímulos 

recebidos, como: freando o veículo caso o veículo da frente diminuísse a velocidade. E 

controle, que é o domínio total do motorista sobre o veículo. 

A partir de 1947, iniciou-se o processo de transpor em equações matemáticas as 

considerações estabelecidas no parágrafo anterior, porém, sem sucesso. As teorias que 

começaram a descrever efetivamente como um veículo segue outro, tiveram o seu 

desenvolvimento iniciado a partir de 1950, com os estudos de PIPES (1953) e FORBES 

(1963). Além dos trabalhos destes dois pesquisadores, foram realizados estudos sobre 

este assunto no Japão, Estados Unidos e na Inglaterra, este último que forneceu as 

contribuições mais importantes para o desenvolvimento da teoria do veículo seguidor.  

De acordo com a teoria de PIPES (1953) o espaçamento mínimo para que um 

veículo possa trafegar com segurança aumenta linearmente com o aumento da 
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velocidade, e o tempo de headway mínimo associado decresce com o aumento da 

velocidade, até atingir um valor mínimo teórico 

FORBES (1963) baseou a sua formulação no tempo de reação necessário para 

que o veículo seguidor perceba a necessidade de desacelerar e pise nos freios, ou seja, o 

intervalo de tempo entre a traseira do veículo da frente e a frente do veículo seguidor 

tem que ser maior ou igual ao tempo de reação do condutor do segundo veículo.  

A teoria desenvolvida com a pesquisa realizada na Inglaterra, que pode ser vista 

com mais detalhes nos trabalhos de CHANDLER et al. (1958), HERMAN et al, (1959), 

GAZIS et al., (1961) e EDIE, (1961); na verdade, é um conjunto de modelos que foram 

criados baseando-se em uma única lógica: 

resposta = função (estímulo, percepção) 

 

 A resposta era sempre representada pela aceleração ou desaceleração do 

veículo e o estímulo era a velocidade relativa entre o veículo líder e o veículo seguidor. 

O que distinguia os diferentes níveis de modelos era a forma com que a percepção era 

representada.  

 

Para incrementar ainda mais o detalhamento da representação microscópica do 

tráfego, também foram desenvolvidos modelos que simulavam o deslocamento de 

veículos sem a presença de um veículo à frente, ou seja, os veículos poderiam 

desenvolver a velocidade que desejassem, somente respeitando restrições quanto à 

velocidade máxima da via estabelecida nos modelos. Estes modelos foram denominados 

modelos de aceleração. O primeiro modelo a representar este tipo de ação foi 

desenvolvido por GIPPS em 1981. O modelo de GIPPS (1981) representava tanto 

veículos seguindo um líder quanto veículos desenvolvendo a velocidade livremente.  

Outros modelos semelhantes e mais sofisticados foram desenvolvidos por 

BENEKOHAL e TREITERER (1988), YANG e KOUTSOPOULOS (1996) e 

SUBRAMANIAN (1996). Estes modelos de aceleração passaram a considerar regimes 

diferentes durante a modelagem. Por exemplo: o regime onde o espaçamento é menor 

que o espaçamento mínimo de segurança, o regime onde a teoria do veículo seguidor 
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está imperando e o regime em que os veículos estão se locomovendo com a velocidade 

desejada. 

Por volta dos anos 60, os modelos de aceitação de brechas começaram a ser 

desenvolvidos. Nos primeiros modelos, a distribuição das brechas era realizada 

baseando-se em curvas de probabilidade. Em 1961, HERMAN e WEISS desenvolveram 

um modelo que assumia que a brecha crítica era distribuída exponencialmente. DREW 

et al. (1967) considerou que a distribuição das brechas entre os veículos em uma via era 

lognormal e MILLER (1972) assumiu uma distribuição normal.  

Em 1986, estudos de GIPPS originaram o primeiro modelo que simulava o 

comportamento dos condutores realizando uma mudança de faixa. Este modelo foi 

criado para complementar as lógicas operantes em um microssimulador de tráfego. O 

modelo foi desenvolvido considerando três fatores principais no processo de decisão de 

mudança de faixa: necessidade, desejo e segurança. A ação de mudança de faixa podia 

ser motivada por obstruções na pista, dispositivos de controle de tráfego ou a presença 

de veículos mais lentos à frente.  

YANG e KOUTSOPOULOS (1996) também implementaram um modelo de 

mudança de faixa no microssimulador MITSIM. Na lógica desenvolvida por eles, o 

veículo poderia realizar mudanças de faixas obrigatórias ou opcionais. Recentemente, 

AHMED et al. (1996) desenvolveram um modelo de mudança de faixa que considerava 

a mudança de faixa como uma seqüência de quatro decisões: a intenção de mudar de 

faixa, a escolha da faixa de destino, a avaliação da brecha disponível na faixa de destino 

e a realização da mudança de faixa. Foi utilizado um modelo de escolha discreta para 

simular o processo de decisão. 

No próximo item é discutida a simulação de tráfego em todos os seus níveis de 

representação. 

2.3       CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE SIMULAÇÃO DE TRÁFEGO 
 

Segundo MAY (1990), a simulação do tráfego veicular é uma técnica numérica 

para representação de sistemas viários em um computador, que tem o principal objetivo 

de replicar a seqüência de eventos hipotéticos do sistema estudado, ao longo do tempo, 

tratando as entidades que percorrem o modelo (veículos) de forma agregada ou 
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individualizada. As principais vantagens da simulação de tráfego, destacadas por MAY 

(1990), estão listadas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Principais vantagens da simulação de tráfego 
 

Permite um melhor entendimento da realidade do sistema estudado. 
Permite a realização de experimentos sem qualquer impacto para os usuários do sistema representado.
Permite a simulação de cenários alternativos diferentes da realidade. 
Permite um melhor conhecimento das variáveis envolvidas no problema e das suas relações. 
Tem como resultado de saída informações referenciadas no tempo e no espaço (desagregadas). 
O sistema pode ser estudado em tempo real, tempo estendido ou tempo reduzido. 
Experimentos inseguros podem ser simulados sem riscos para os usuários do sistema real. 
Permite replicar as condições originais para servir como base de comparação entre alternativas. 
Permite estudar os efeitos de mudanças operacionais nos sistemas estudados. 
A demanda pode variar ao longo do tempo e do espaço. 
Fonte: MAY (1990)  

Apesar de apresentar muitas vantagens, a experiência mostra que a simulação do 

tráfego veicular não é a única e, nem sempre, a melhor forma de subsidiar a tomada de 

decisão no que diz respeito a intervenções no sistema de transportes. Normalmente, a 

simulação é mais custosa do que outras formas de resolução analítica, além de exigir um 

maior conhecimento do sistema estudado. Dentre as desvantagens da simulação de 

tráfego, a Tabela 2.2 apresenta aquelas destacadas por MAY (1990). 

Tabela 2.2: Principais desvantagens da simulação de tráfego 
 

Pode existir maneira mais fácil e igualmente eficiente para resolver o problema.  
A simulação exige muito tempo e recursos.  
A simulação exige uma grande quantidade de dados de entrada, que podem ser de difícil obtenção. 
A simulação exige a verificação, calibração e validação do modelo. Se estas etapas não forem  
realizadas satisfatoriamente, o modelo torna-se inútil. 
O desenvolvimento de modelos de simulação requer o conhecimento de muitas disciplinas como:  
engenharia de tráfego, matemática, física, estatística, computação, entre outras. 
Alguns usuários podem utilizar o modelo sem atentar para as suas limitações e premissas. 
Alguns usuários podem utilizar o modelo sem realmente entender a lógica do seu  
funcionamento, o que pode distorcer o resultado da análise. 
Fonte: MAY (1990)  

O grande diferencial dos modelos de simulação de tráfego reside, entretanto, no 

fato deles incorporarem a variabilidade espaço-temporal dos elementos que compõem o 

sistema simulado, o que lhes confere um maior poder de representatividade. Tais 

programas computacionais têm sido utilizados na formulação e validação de expressões 

analíticas aproximadas e na representação estocástica de situações complexas.  
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]A criação de um modelo de simulação, geralmente, envolve um esforço 

relativamente grande, porém, quando desenvolvido, este permite representar muitas 

situações alternativas de projeto em pouco tempo e baixo custo (PORTUGAL, 2005). 

Atualmente no meio científico, existem duas vertentes na classificação dos 

modelos de simulação de tráfego. Alguns estudiosos defendem a divisão entre modelos 

de macrossimulação ou microssimulação; porém, para outros, como JAYAKRISHNAN 

et al. (2002), os modelos de simulação de tráfego podem ser classificados em três 

grupos: macroscópicos, mesoscópicos e microscópicos. Essa organização é definida 

principalmente pela maneira como os modelos representam o fluxo de tráfego, ou ainda, 

de acordo com a natureza do sistema que estes tentam representar.  

 
2.3.1    Modelos Macroscópicos 
 

Na simulação macroscópica, a individualidade dos veículos é desprezada, sendo 

considerado apenas o comportamento agregado da corrente veicular ao se deslocar pelas 

vias da rede, ou seja, são modeladas apenas suas características médias. Portanto, esses 

modelos são determinísticos, não incorporando o conceito de variabilidade na 

representação do fenômeno do fluxo do tráfego veicular na rede de simulação (TRB, 

2000).  

Nos modelos macroscópicos, a velocidade média da corrente de tráfego é 

modelada pela função analítica da relação fluxo/densidade, específica para cada arco da 

rede, mantendo-se constante em toda a extensão do arco, não considerando a variância 

das velocidades individuais dos veículos que compõem a corrente.  

Outro aspecto importante a ser destacado sobre os modelos de macrossimulação 

do tráfego é que a sua abordagem é estática, avaliando um único estado da rede, 

supostamente representativo das condições médias ou agregadas ao longo de um 

determinado período (ARIOTTI et al., 2004). Por serem estáticos, estes modelos não 

respondem a mudanças nas condições de tráfego em curtos períodos de tempo e, 

portanto, são bastante limitados nas suas aplicações, tendo como uma de suas 

características não fazer a diferenciação das faixas de tráfego na rede, além de não 

possibilitar a representação de nós, semaforizados ou não. Entretanto, o enfoque 

macroscópico apresenta vantagens computacionais sob o ponto de vista de espaço para 
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memória e velocidade de execução das simulações, necessitando de uma quantidade 

reduzida de parâmetros a serem calibrados (PORTUGAL, 2005); Os modelos EMME/2, 

TransCAD, TRANSPLAN e TRIPS, são alguns exemplos de modelos macroscópicos. 

 
2.3.2    Modelos Mesoscópicos 
 

Segundo PORTUGAL (2005), a simulação mesoscópica é uma classe 

intermediária quanto ao realismo e detalhamento. Geralmente, neste nível de 

modelagem, os veículos são agrupados em pelotões de tráfego e tratados desta forma 

quanto a tamanho, localização, velocidade e aceleração. Os modelos mesoscópicos são 

normalmente utilizados em redes semafóricas e procuram representar a dispersão dos 

pelotões de tráfego ao longo do tempo e do espaço (TRB, 2000). 

Estes modelos são capazes de lidar com pequenas mudanças nos padrões de 

tráfego em curtos períodos de tempo, os quais podem ser da ordem de alguns segundos. 

Assim, os modelos de mesossimulação são bastante utilizados na representação da 

formação e dispersão de filas em interseções semaforizadas, o que torna alguns destes 

modelos aptos a simularem a escolha de rotas por parte dos condutores. O nível de 

detalhe nessas simulações pode mudar ao longo do tempo dependendo das condições de 

tráfego. 

SKABARDONIS e MAY (1998) consideram a simulação individual dos 

veículos baseando-se em relações macroscópicas de fluxo, como sendo a principal 

característica dos modelos mesoscópicos de simulação. Além destas considerações, 

alguns estudiosos ressaltam que a mesossimulação pode representar o fluxo ininterrupto 

de veículos, da mesma forma como é feito nos modelos de macrossimulação, desde que 

incorporando técnicas mais avançadas de alocação, dentre outras melhorias. Portanto, os 

modelos mesoscópicos também estariam restritos ao caráter estático e agregado da 

representação da rede viária, porém, com a representação mais detalhada do que os 

modelos macroscópicos, exigindo, entretanto, menor esforço e menos recursos 

computacionais que os modelos microscópicos, tornando-se mais apropriados para a 

representação relativamente mais detalhada de redes extensas (ARIOTTI et al., 2004). 

Os modelos TRANSYT, SCOOT, TransCAD e SATURN, são alguns exemplos de 

modelos mesoscópicos. 
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2.3.3    Modelos Microscópicos 
 

Em oposição aos modelos macroscópicos e mesoscópicos, na microssimulação 

do tráfego os veículos são tratados de forma inteiramente individualizada, sendo o 

modelo tão detalhado quanto for o propósito da análise. Todas as variáveis importantes 

para o cálculo das medidas de desempenho da rede simulada são gravadas 

desagregadamente para cada veículo, sendo estes acompanhados, individualmente, 

desde sua entrada na rede até atingirem o seu destino, caracterizando o aspecto 

estocástico da modelagem do tráfego. Desta forma, os resultados de saída dos modelos 

microscópicos são bem mais detalhados, sendo possível obter valores de diversas 

variáveis de forma totalmente desagregada, para qualquer momento ou intervalo de 

tempo desejado da simulação.  

Nos modelos microscópicos, o trânsito dos veículos ao longo dos arcos da rede é 

regido por leis de perseguição e mudanças de faixa, e o seu comportamento nas 

interseções é mais complexo e detalhado do que nos modelos de simulação mesoscópica 

(PORTUGAL, 2005).  

O acompanhamento individual dos veículos permite aos modelos de 

microssimulação realizarem a Alocação Dinâmica do Tráfego (PEETA e ZHOU, 1997), 

que consiste na avaliação em tempo real dos tempos de viagem nos arcos, com as rotas 

dos veículos sendo desviadas dos caminhos mais congestionados. Estes modelos são 

mais precisos na estimação dos atrasos, comprimentos de fila e outras características 

associadas ao tráfego, mas o seu processo de calibração e validação mostra-se mais 

complexo e demorado. Os modelos INTEGRATION, PARAMICS, NETSIM e 

DRACULA, podem ser citados como exemplo de modelos microscópicos. 

Vale ressaltar que também existe um impasse na definição da forma de 

calibração e validação dos modelos de simulação de tráfego. Para alguns estudiosos 

como COLELLA e DEMARCHI (2005) este processo é integrado, validando-se o 

modelo ao final do processo de calibração. Porém, como na outra visão, será admitido, 

neste estudo, que a calibração e a validação são dois processos distintos e devem ser 

realizados em duas etapas separadas, como será apresentado posteriormente no trabalho.  
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2.4       ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DOS TRÊS TIPOS DE MODELOS 

DE SIMULAÇÃO 

Além da forma distinta como os modelos de tráfego simulam o comportamento 

do fluxo veicular na malha viária, existem outras características marcantes que ajudam a 

distinguir os diversos níveis de simulação existentes. As principais características 

encontradas na literatura estão listadas e comentadas a seguir. 

 
2.4.1    Nível de agregação do modelo 
 

A simulação macroscópica representa o menor nível de detalhamento 

encontrado nos modelos de simulação de tráfego. As relações gerais de fluxo, aplicáveis 

aos fluidos, podem ser utilizadas para identificar as condições do tráfego em qualquer 

momento da simulação. Este nível de agregação pode ser usualmente observado em 

modelos de planejamento para grandes áreas e o intervalo de atualização das relações 

nos modelos de macrossimulação é da ordem de 15 minutos (ARIOTTI et al., 2004). 

No nível de agregação mesoscópica, o detalhamento pode mudar ao longo do 

tempo, dependendo das condições de tráfego. Os modelos mesoscópicos que utilizam o 

esquema baseado em relações macroscópicas de tráfego, mas com o acompanhamento 

individual dos veículos, são um exemplo de um nível de detalhamento um pouco maior 

do que os verificados nos modelos de macrossimulação (JAYAKRISHNAN et al., 

2002). 

O maior nível de detalhamento pode ser observado na simulação microscópica. 

Nestes modelos a trajetória tempo-espaço de todos os veículos é simulada com a 

aplicação de equações que representam detalhadamente o comportamento do trafego 

veicular. Além de tudo, os detalhes observados nos modelos microscópicos de 

simulação permitem grande flexibilidade para adicionar vários contextos (ambientes) de 

simulação e opções de cenários, diferentemente dos modelos de macro e 

mesossimulação, e o intervalo de atualização observado nos modelos microscópicos é 

da ordem de segundos (RAKHA, 2002). 
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2.4.2    Dados de entrada  
 

Por causa do detalhamento proposto em cada nível de simulação, são observadas 

diferenças nos dados de entrada necessários em cada tipo de modelo. Os modelos de 

macrossimulação, e alguns de mesossimulação, exigem apenas dados médios de 

velocidade, capacidade, densidade e fluxo, o que torna a sua coleta e implementação 

mais fácil e rápida.  

Os dados de entrada dos modelos de simulação macroscópica e mesoscópica, 

geralmente não incluem restrição na utilização de faixas, informações sobre semáforos 

(tempos, configuração de estágios), ou percentual de conversões nos nós, que são dados 

de entrada necessários para a maioria dos modelos de microssimulação (JOBES,1998).  

Nos modelos de microssimulação é exigida a coleta de todos (ou quase todos) os 

detalhes da rede simulada, isso torna a obtenção e implementação destes dados mais 

demorada e complicada, dificultando o início do processo de simulação neste tipo de 

simulador. 

 
2.4.3    Resultados do modelo  
 

Os resultados básicos observados em pacotes de planejamento 

(macrossimuladores) e modelos de mesossimulação e microsimulação são basicamente 

os mesmos: volumes, velocidades e tempo de viagem. Porém, os modelos de 

mesossimulação e microsimulação também podem fornecer resultados mais sofisticados 

como atraso, comprimento de fila, saturação, consumo de combustível, número de 

paradas, entre outros.  

A principal diferença está na agregação destes resultados (JOBES, 1998). 

Enquanto os resultados dos modelos de macrossimulação são fornecidos em forma de 

taxas médias para toda a rede, estes podem ser observados, na mesossimulação, em 

forma de taxa média por tramo, nó ou classe veicular, e na microssimulação, são 

exibidos para cada veículo individualmente em qualquer momento da modelagem.  
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2.4.4    Escopo de utilização 
 

Baseando-se nas especificidades descritas de cada um dos modelos de simulação 

de tráfego e no gráfico proposto no HCM2000 (TRB, 2000), exposto na Figura 2.7, 

pode-se sugerir um escopo de aplicações de cada um dos tipos de modelos de 

simulação:  

 

 
                Fonte: HCM2000  

Figura 2.7: Escopo de aplicações dos modelos de simulação 

 

Modelos macroscópicos  

 

• Planejamentos de intervenções estratégicas 

• Simulação de médias/grandes áreas 

• Implementação de novas vias 

• Duplicação de vias 
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Modelos mesoscópicos  

 

• Análises de intervenções táticas 

• Simulação de médias/grandes áreas 

• Implementação de novas vias 

• Duplicação de vias 

• Definição de rotas de veículos 

• Verificação das mudanças de rotas de veículos por causa de estímulos 

 

Modelos microscópicos  

 

• Análises de intervenções operacionais 

• Simulação de pequenas/médias áreas 

• Análises de esquemas alternativos de controle de tráfego 

• Alteração na operação semafórica 

• Entrada e saída de rampas 

• Definição de rotas de veículos 

• Análise de esquemas de operação de tráfego em área 

• Verificação das mudanças de rotas de veículos por causa de estímulos 

 

A Tabela 2.3 mostra o resumo das características de cada um dos níveis de 

simulação e, logo em seguida, são apresentados sucintamente os critérios utilizados na 

seleção dos modelos utilizados na pesquisa, bem como a descrição destes programas.  
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Tabela 2.3: Características dos níveis de simulação 
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2.5      MODELOS UTILIZADOS NA PESQUISA 
 

Nesta parte estão apresentados os programas computacionais utilizados na 

pesquisa. Estes foram selecionados por suportarem plenamente as necessidades do 

estudo, seguindo sugestão observada no HCM2000 (TRB, 2000), apresentada no 

Capítulo 3.  

Os principais critérios a serem avaliados são: o tamanho da rede, a capacidade 

do modelo de representar cenários alternativos, se o modelo pode representar situações 

complexas de tráfego, se o modelo é capaz de simular diferentes formas de controle de 

fluxo no final dos arcos da rede, os resultados do modelo e a facilidade do uso do 

modelo. 

Com base nesses critérios e na revisão bibliográfica realizada para 

fundamentação teórica sobre os modelos disponíveis, foram selecionados, para a 

aplicação-teste, os programas TransCAD (Caliper, 2002) (representando o nível da 

mesossimulação) e INTEGRATION (Rakha, 2002) (representando o nível de 

microssimulação), que terão as suas principais funções e especificidades detalhadas a 

seguir. 

 
2.5.1    TransCAD (Caliper, 2002) 
 

O TransCAD é um pacote computacional desenvolvido especificamente para 

planejamento, gerenciamento, operação e análise de sistemas de transportes. A entrada 

de dados no TransCAD pode ser realizda de várias maneiras e o seu sistema permite a 

utilização de diferentes tipos de coordenadas, como as coordenadas internas do modelo 

ou o sistema de coordenadas cartográficas. No TransCAD é possível a realização de 

análises levando em conta um único modo de transporte ou vários modos integrados.  

Nas redes de transportes (metroviário, ferroviário, rodoviário, aeroviário e multi-

modais) codificadas no programa, pode-se analisar: fluxo de cargas, rotas, programação, 

análise de transporte inter-zonais, demanda de passageiros, desempenho do sistema de 

transportes, entre outros. Os dados dos elementos geográficos das redes, bem como as 

infra-estruturas relacionadas, podem ser combinados com dados que as descrevem.  
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Os dados no TransCAD podem ser associados a pontos, linhas, áreas, redes ou 

rotas. O banco de dados espacial armazena os dados geográficos utilizando uma 

estrutura topológica, a qual define a localização e a relação espacial entre os elementos 

da rede e outras entidades geográficas ou objetos. Neste programa é fácil a realização de 

consultas geográficas, sendo necessário apenas selecionar qualquer entidade geográfica 

para recuperar os dados tabulares relativos àquele elemento. 

O editor de dados do TransCAD facilita a entrada, edição, recuperação e 

impressão dos dados, os quais podem ser inseridos através do mouse, na interface do 

programa, ou mesa digitalizadora, ou ainda importados de outros programas. As 

entidades geográficas no TransCAD podem ser adicionadas, excluídas, movidas, 

divididas, unidas e alteradas individualmente e em seguida agregadas interativamente, 

garantindo a sua integridade topológica e dos seus atributos. 

 Neste programa é possível realizar a integração de dados de naturezas diversas 

(tabulares, geográficos, dados externos, entre outros) em uma só plataforma vinculando 

os mesmos para produzir novos elementos e resultados mais fáceis de compreender. 

Além disso, pode-se realizar a procura e identificação gráfica de endereços e a 

identificação da distância percorrida em uma rota. 

As ferramentas constantes no TransCAD permitem a análise e modelagem de 

sistemas de transportes, o que inclui: análise de redes, estatísticas, análise de mercado, 

alocação de tráfego, análise espacial, definição de rotas, programação e planejamento. 

Com o TransCAD, podem ser estimados e aplicados modelos de previsão, como 

regressão múltipla, e modelos de escolha discreta.  

As redes codificadas no programa podem ter tantos nós e arcos quanto for 

desejado, seu limite é estabelecido apenas pela memória do computador que está sendo 

utilizado no trabalho. Os modelos clássicos são utilizados pelo TransCAD para calcular 

a demanda de viagens, podendo estimar e aplicar modelos de geração de viagem em 

qualquer escala espacial, permitindo a agregação em zonas para facilitar a distribuição 

das viagens e análise das distribuições modais. Os arquivos de saída do TransCAD 

englobam, dentre outros, tempos de viagem, volumes nos arcos e atrasos nos nós.   
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Vale frisar que o TransCAD é geralmente utilizado em etapas de planejamento 

de intervenções em grandes áreas, com a modelagem macroscópica da região, 

entretanto, este programa incorpora rotinas que permitem a simulação de interseções na 

rede modelada (semaforizadas ou não), possibilitando a simulação de redes no nível 

mesoscópico. 

2.5.2    INTEGRATION (Rakha, 2002) 
 
O INTEGRATION foi desenvolvido em 1980 por Michael Van Aerde, no 

Canadá, e pode ser considerado um dos modelos mais completos da atualidade. O 

modelo microscópico do INTEGRATION possibilita a análise detalhada de vários 

fenômenos dinâmicos do tráfego, como as ondas de choque e a aceitação de brechas, 

além de permitir uma flexibilidade considerável quando representando variações 

espaciais nas condições do tráfego, de maneira que a densidade da corrente de tráfego 

pode variar ao longo dos arcos da rede. Uma das suas principais característica é a 

possibilidade de calibração utilizando dados macroscópicos, como taxa de fluxo de 

tráfego e velocidade média. 

O INTEGRATION é capaz de representar eventos tais como manobras de 

ultrapassagem, mudanças de faixa, aceleração e desaceleração, reação a elementos de 

controle, entre outros, o que permite uma análise mais consistente de qualquer 

fenômeno de tráfego observado na realidade. A maneira como o INTEGRATION 

representa o fluxo de tráfego é baseada em uma série de lógicas microscópicas, como 

veiculo seguidor, mudanças de faixa, aceitação de brechas e várias rotinas de alocação 

de tráfego, que definem como os veículos iniciam a viagem, selecionam suas 

velocidades, mudanças de faixa, transições de arco em arco, bem como, selecionam a 

sua rota. Porém, vale ressaltar a necessidade da definição de uma relação                 

fluxo-velocidade para todos os arcos da rede, mesmo os não-semaforizados. 

No INTEGRATION os veículos são gerados a partir de dados de matrizes O/D. 

O modelo do INTEGRATION é aplicável para redes urbanas e vias expressas, podendo 

modelar interseções com prioridade e interseções semaforizadas, bem como faixas 

exclusivas por tipo de movimento ou por tipo de veículo. O INTEGRATION trabalha 

com até cinco tipos de veículos, podendo ser definidas rotas para transporte coletivo, 

bem como a localização dos pontos de parada e, além disso, permite a simulação da 
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ocorrência de incidentes, que bloqueiam parcial ou totalmente a via por um determinado 

período de tempo. O controle do fluxo de saída dos arcos no INTEGRATION pode ser 

codificado com sinais de “PARE” e “DÊ A PREFERÊNCIA”, bem como através de 

semáforos, simulando também arcos sem controle do fluxo. 

Para codificar uma rede viária no INTEGRATION e entender quais são as 

variáveis de desempenho que o simulador fornece, faz-se necessária uma descrição de 

como são os arquivos de entrada e saída do referido simulador. 

Os arquivos de entrada do INTEGRATION são divididos em obrigatórios e 

opcionais, conforme classificação a seguir. 

Arquivos de dados de entrada obrigatórios  

 
• Mestre; 

• Nós; 

• Arcos; 

• Semáforos; 

• Demandas; e 

• Incidentes. 

 
No arquivo mestre são descritos os arquivos que serão lidos pelo modelo, bem 

como os arquivos de saída requisitados. Também são mostrados o tamanho do intervalo 

da simulação, a freqüência de impressão dos resultados do arquivo geral de saída e a 

opção de alocação. 

No arquivo de nós são descritos: o identificador do nó, as coordenadas (“x” e 

“y”) dos nós e o tipo dos nós (origem, destino, origem-destino, intermediário). O 

arquivo de arcos contém as informações sobre o número total de arcos, o comprimento 

de cada arco, velocidade de fluxo livre em cada arco, fluxo de saturação, velocidade na 

capacidade, densidade de congestionamento, nó inicial e nó final de cada arco, número 

de faixas, coeficiente de variação da velocidade, velocidade na capacidade e a proibição 

de conversões por arco e prioridades. Além disso, são descritas as informações do 

controle de cada arco (se houver), e se o controle for semaforizado, qual semáforo 

controla o fluxo de saída do arco e o número do estágio semafórico que o arco obedece.  
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O arquivo de semáforos contem informações a respeito da identificação de cada 

semáforo, ciclos, defasagens, número de fases, planos semafóricos e os tempos de verde 

e entre-verde de cada fase. No arquivo de demandas estão as informações a respeito do 

identificador da demanda, nó inicial e final, a quantidade de veículos e sua categoria em 

cada demanda e a porcentagem de veículos especiais (probe) existente nesta demanda.  

No arquivo de incidentes estão as informações a respeito de qualquer evento 

aleatório que possa ocorrer nas vias e perturbar a ordem natural do desenvolvimento da 

simulação, o tempo em que esse incidente vai ser simulado e o percentual da via que ele 

ocupará, como, por exemplo, uma colisão de veículos (ou uma obra) que ocupa a 

metade da via durante 30 minutos. A descrição feita até o presente momento refere-se 

aos arquivos básicos de entrada do INTEGRATION. Pode ser utilizado um formato 

avançado para modelagem neste programa. Para maiores informações sobre os arquivos 

básicos, avançados, e como programar uma rede no INTEGRATION, ver RAKHA 

(2002). Os arquivos de entrada opcionais para o INTEGRATION estão listados a seguir: 

Arquivos de dados de entrada opcionais 

 
• Utilização de faixas; 

• Detectores; 

• Paradas de ônibus; 

• Greides; e 

• Características veiculares. 

Por sua vez, os arquivos de saída do INTEGRATION são descritos como 

verificados a seguir: 

Arquivos de saída do simulador 

 

• Arquivo de relatórios de erros (RUNNER.out); 

• SUMARY.OUT; 

• Estatísticas gerais; 

• Condições médias de tráfego;  

• Estatísticas de tráfego em intervalos de tempo; 

• Informações dos veículos PROBE. 
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As saídas do INTEGRATION mostram resultados de densidade, volumes 

alocados, velocidade, tempo de viagem, atraso, número de paradas, comprimento de 

filas, consumo de combustível, emissão de poluentes, quantidade de acidentes, entre 

outros. Estes podem ser obtidos em forma de média geral, por arco, por veículo, por par 

origem-destino, etc.     

 
2.6       CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No Capítulo 2 foram abordados temas relativos à teoria do fluxo de tráfego, 

iniciando uma discussão sobre os parâmetros e as formulações utilizadas para descrever 

o fluxo de veículos na malha viária. Este estudo buscou contextualizar o leitor sobre os 

fundamentos básicos existentes nos programas desenvolvidos para a realização da 

modelagem do fluxo de tráfego em uma malha viária, o que serviu de base para uma 

discussão mais específica sobre simulação de tráfego. 

Em seguida foram conceituados os três níveis existentes de modelos de 

simulação de tráfego, bem como apresentados os principais critérios utilizados na 

seleção de modelos para aplicação em um estudo de transportes. Baseando-se nos 

fundamentos apresentados no item 2.4, concluiu-se que para a análise de intervenções 

tático-operacionais, objeto do presente estudo, é aconselhável a utilização de programas 

de microssimulação (análises operacionais) e mesossimulação (análises táticas), não 

sendo indicada a utilização de programas de macrossimulação do tráfego. Estes últimos 

são geralmente usados em análises estratégicas de intervenções de longo prazo, 

considerando tanto o processo de implantação da alternativa selecionada quanto a 

questão dos impactos após a sua implementação.  

O principal objetivo deste capítulo foi apresentar uma visão abrangente sobre a 

teoria que dá suporte aos modelos de simulação de tráfego, para fundamentar os 

conceitos apresentados no decorrer desta dissertação de mestrado e permitir o 

entendimento das discussões realizadas sobre os parâmetros abordados ao longo do 

estudo. 

A seguir, o Capítulo 3 apresenta uma descrição do procedimento proposto 

ressaltando todas as atividades constantes na metodologia, bem como exibe as três 

primeiras partes da aplicação deste procedimento para uma área da cidade de Fortaleza. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROCEDIMENTO PROPOSTO 
 

3.1 INTRODUÇÃO 
 

Após uma visão geral sobre a modelagem do tráfego, este capítulo apresenta o 

procedimento para calibração e validação de modelos de simulação proposto na 

pesquisa. O objetivo é integrar a fundamentação teórica com a sugestão de aplicação 

para um melhor entendimento do teste realizado para Fortaleza.  

O capítulo se inicia com a seção 3.2 fazendo uma discussão sucinta sobre o 

procedimento, com a apresentação de um fluxograma para facilitar o seu entendimento. 

A seção 3.3 é dedicada à definição da área estudada. São destacados os aspectos que 

levaram à escolha da área da malha viária a ser modelada. Por sua vez, a seção 3.4 faz 

considerações sobre os critérios relevantes para a seleção de um modelo a ser utilizado 

em uma pesquisa de transportes. Em seguida, a seção 3.5 apresenta a definição da rede 

de simulação, enquanto que a seção 3.6 descreve os passos a serem realizados na 

calibração e validação dos modelos. Finalmente, na seção 3.7, são apresentadas as três 

primeiras etapas do procedimento proposto, resguardando os Capítulos 4 e 5 para o 

aprofundamento das etapas de calibração e validação dos simuladores empregados. 

 
3.2       DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 

Adotando-se o ponto de vista do engenheiro de tráfego, que tem como tarefa 

avaliar diferentes alternativas de intervenção na malha urbana com o principal objetivo 

de aumentar a fluidez e segurança e elevar os níveis de serviço operacionais nos arcos e 

nós da rede viária, propôs-se um procedimento baseado no uso de simulação do tráfego 

veicular. Partiu-se da premissa que esse engenheiro dispõe de uma base de dados 

operacionais coletados em tempo real a partir de uma central de controle de tráfego, tal 

como a existente em Fortaleza (LOUREIRO et al., 2002).  

Nesse contexto, o procedimento proposto é composto de quatro etapas 

principais: i) a definição da área da malha viária a ser modelada; ii) a escolha do modelo 
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de simulação; iii) a definição da rede de simulação e iv) a calibração e validação do 

modelo de simulação selecionado, esta última apresentando quatro sub-etapas que serão 

detalhadas no decorrer do capítulo. O procedimento está ilustrado no fluxograma da 

Figura 3.1.  

 
  Definição da malha 
viária a ser modelada

         Escolha do 
modelo de simulação

    Definição da rede        
         de simulação

  Calibração e validação 
do modelo de simulação

Codificação de uma rede  piloto

Calibração dos parâmetros do simulador

Preparação dos parâmetros da rede piloto 
para aplicação na rede de simulação

Validação do modelo do simulador 

Coleta de dados
Concepção da rede piloto

Agregação dos dados de entrada dos arcos da rede piloto 
Classificação das vias da rede piloto

Variação dos parâmetros de entrada
Comparação dos valores da medida de desempenho

Extrapolação dos parâmetros para a rede de simulação
Verificação da similaridade dos valores da medida de desempenho  

 

Figura 3.1: Procedimento proposto 

 
3.3       DEFINIÇÃO DA ÁREA DA MALHA VIÁRIA A SER MODELADA 
 

Devem ser considerados dois critérios durante a definição da área estudada. 

Primeiramente, é importante levar em consideração o tipo de intervenção que se 

pretende avaliar. Análises de planejamento estratégico exigem a seleção de áreas mais 

extensas, a fim de considerar todos os deslocamentos relevantes, incluindo os de entrada 

e saída da rede, e prever de maneira consistente os impactos com a implementação da 

alternativa selecionada. Entretanto, se a intervenção avaliada apresentar caráter 

operacional, que geralmente exige soluções mais rápidas, deve-se selecionar uma área 
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menos abrangente, contemplando somente os elementos estritamente necessários para a 

análise coerente das alternativas. 

Deve-se considerar também, como serão coletados os dados necessários para a 

realização da modelagem, se a região tem algum mecanismo de coleta automática de 

dados, ou existem câmeras de monitoramento de tráfego na região, ou ainda, verificar a 

viabilidade da realização de pesquisas na área selecionada para o estudo.   

Esta etapa do procedimento é importante porque com base na área selecionada e 

no tipo de intervenção avaliada, definem-se quais são os dados necessários e como estes 

serão coletados, qual nível de simulação será utilizado e, consequentemente, como será 

realizada a calibração e validação do modelo usado para representar o comportamento 

do fluxo veicular na região estudada.  

 
3.4       ESCOLHA DO MODELO DE SIMULAÇÃO 
 

Após a definição da região estudada e antes de iniciar o processo de coleta dos 

dados, deve-se especificar o modelo de simulação do tráfego veicular a ser utilizado. 

Nesta etapa, recomenda-se observar o disposto no HCM2000 (TRB, 2000) no que diz 

respeito às características que devem ser consideradas durante a seleção do modelo de 

simulação de tráfego. 

O HCM2000 (TRB, 2000) sugere a consideração dos seguintes critérios, que 

foram utilizados na definição do simulador usado na aplicação do procedimento 

proposto: 

• Tamanho da rede – É necessário atentar para a magnitude da rede que 

será simulada, pois alguns modelos estudados na revisão 

apresentaram limitações quanto ao número de nós e arcos (além de 

outros elementos), que poderiam ser codificados. 

 

• Representação da rede – Deve-se considerar a capacidade de 

representação por parte do modelo, de forma que todas as 

operações da área simulada possam ser representadas. Por exemplo, 
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foram observados modelos que não permitem a representação de 

nós semaforizados. 

 

• Representação do tráfego – É importante considerar como o tráfego de 

veículos é representado pelo modelo. Deve-se identificar como os 

movimentos mais complexos dos veículos (mudanças de faixa, 

ultrapassagens, entre outros) são representados pelo modelo, 

verificando se este atende aos requisitos do projeto.  

 

• Operações de tráfego - É necessário verificar se todas as operações 

verificadas na rede real podem ser representadas pelo modelo, 

como: restrições de utilização de faixas de tráfego, operações de 

transporte público, atividades de estacionamento, etc. Sempre 

atentando para os objetivos da análise. 

 

• Controle de tráfego - Devem constar no corpo do modelo a possibilidade 

de representação de todos os tipos de controle existentes em 

campo, como sinais de “PARE” e “DÊ A PREFERÊNCIA”, além 

da sinalização semafórica e controle de velocidade. 

 

• Resultados do modelo – Os resultados de saída desejados dependem 

totalmente dos objetivos da análise, dessa forma é imprescindível 

checar quais são e como o modelo disponibiliza os dados de saída, 

verificando se estes atendem à necessidade do estudo. 

 

• Dados de entrada – É importante verificar quais são os dados de entrada 

necessários para se realizar uma simulação no modelo utilizado. É 

muito importante verificar os dados disponíveis para se certificar 

sobre a viabilidade da utilização do modelo para o estudo em 

questão. 
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• Recursos necessários – É imprescindível considerar os custos relativos a 

aquisição e utilização do modelo, aquisição e preparação dos 

dados, bem como o apoio técnico para solução de bugs. 

 

Vale ressaltar que, além dos critérios sugeridos, a seleção do modelo de 

simulação depende do ambiente técnico no qual o programa vai ser utilizado e da 

natureza da intervenção avaliada.  

Como na aplicação desenvolvida para Fortaleza foi estabelecido o objetivo 

específico de comparar os processos de calibração de diferentes modelos de simulação, 

optou-se por replicar o processo de calibração, com a rede piloto, e validação, com a 

rede de simulação, tanto no pacote computacional TransCAD como no simulador 

INTEGRATION.  

Portanto, foram utilizados estes dois programas na aplicação do procedimento, 

com o principal objetivo de, além de formular de maneira mais consistente o 

procedimento nos dois níveis de simulação, permitir a realização de comparações 

ressaltando as diferenças existentes nos processos de calibração e validação nos dois 

níveis diferentes de modelagem. 

 
3.5       DEFINIÇÃO DA REDE DE SIMULAÇÃO 
  

Após a seleção da área da malha viária a ser modelada e escolha do modelo de 

simulação, deve ser feita a definição da rede de simulação. Nesta etapa são definidos os 

elementos da rede simulada, ou seja, seus nós e arcos.  

A representação de redes viárias muito extensas em programas de 

microssimulação exige um esforço considerável, por isso, geralmente são descartados 

alguns elementos, considerados menos importantes. O principal objetivo desta ação é 

dispensar a coleta dos dados referentes aos nós e arcos descartados, simplificando a 

implementação da rede no simulador e agilizando o início das simulações, bem como 

facilitando o processo de calibração e validação do modelo do programa utilizado. 

Vale ressaltar que nas análises realizadas em pacotes computacionais de macro e 

mesossimulação também são descartados vários elementos da rede de simulação, mas 
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isto se dá dependendo do propósito da análise e da irrelevância destes elementos para a 

modelagem e não necessariamente para diminuir a impedância no processo da 

simulação das alternativas. 

3.6      CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 
 

De acordo com a literatura científica atual, não existe um procedimento único 

capaz de calibrar e validar todo e qualquer tipo de modelo de simulação. A escolha da 

metodologia de calibração e validação é sempre dependente do problema que será 

estudado. LAW e KELTON (2000) assinalaram que, se existisse uma abordagem 

completamente definitiva para o problema da calibração e validação, talvez nem 

houvesse necessidade dos modelos de simulação, acrescentando que o método de 

calibração e validação apropriado depende não só da natureza do fenômeno que será 

simulado, mas também do uso que se pretende fazer do modelo.  

Nesse contexto, serão apresentadas a seguir as etapas necessárias para a 

realização da calibração e validação do modelo de simulação.  

 
3.6.1    Codificação de uma Rede Piloto 
 

A primeira parte do procedimento aqui proposto, referente à calibração do 

modelo de simulação, consiste na seleção de uma rede menor, interna à rede de 

simulação, doravante denominada de rede piloto. A rede piloto selecionada para o 

estudo em questão será apresentada com mais detalhes no Capítulo 4.  

A seleção desta rede piloto deve ser realizada de maneira que as características 

da rede de simulação estejam representadas da melhor forma possível e é muito 

importante atentar para o tamanho desta rede, pois nenhum arco ou nó será desprezado e 

será necessária a coleta de todos os dados possíveis destes elementos. 

O objetivo principal de realizar um esforço de calibração com uma rede piloto, 

antes de partir para a validação com a rede de simulação, deve ser o de agregar 

conhecimento sobre o fenômeno a ser modelado, acumulando aprendizado para tornar 

mais eficiente o processo de expansão dos parâmetros de calibração da rede menor para 

a maior, que é a primeira sub-etapa constante na parte de validação do modelo de 

simulação.  
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Para iniciar o processo de codificação de uma rede piloto é necessária a coleta 

dos dados desta rede, etapa comentada em seguida. 

Coleta de dados 
 

Para a coleta dos dados operacionais dos elementos da rede piloto é necessária a 

realização de pesquisas com a finalidade de caracterizar os nós (tipo de controle, 

parâmetros semafóricos, etc.) e os arcos da rede (velocidade média, capacidade, etc.). 

 É preciso caracterizar de maneira muito consistente esta rede piloto, pois nela 

será realizada a calibração do modelo para posterior aplicação dos dados dos seus 

elementos calibrados na rede maior. Vale ressaltar a necessidade da coleta de diferentes 

tipos de dados, dependendo da intervenção que está sendo avaliada e do nível de 

simulação utilizado.  

 
Codificação da rede piloto 
 

Esta etapa consiste na preparação dos dados de entrada para que o simulador 

possa representar a rede real de forma consistente. Por exemplo: modelando os arcos 

que têm proibições de movimento ou têm prioridade sobre algum outro arco, entre 

outras especificidades, peça fundamental para uma boa calibração da rede piloto. 

A maioria dos modelos de simulação requer como entrada dados especificando a 

topologia da rede, a operação dos semáforos e como se dá o deslocamento dos veículos 

ao longo da rede. A entrada destes dados é feita de maneira diferente dependendo do 

pacote computacional utilizado.  

 
3.6.2 Calibração dos Parâmetros do Simulador 
 

Para que um simulador possa fornecer resultados confiáveis a respeito do 

sistema de tráfego estudado, é fundamental que os seus parâmetros estejam 

devidamente calibrados e validados.  

A calibração do modelo inicia-se com a definição dos parâmetros de entrada do 

programa de simulação que devem ter os seus valores alterados a cada nova execução 

do simulador. Em seguida, é necessária a definição da variável que será utilizada como 
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medida de desempenho neste processo, ou seja, a variável que terá os seus valores 

simulados comparados com os valores observados em campo.  

 A seguir é apresentada a fase de variação dos parâmetros de entrada que, 

juntamente com a comparação dos valores da medida de desempenho, compõem a etapa 

da calibração do modelo de simulação.  

 
Variação dos parâmetros de entrada 
 

HOURDAKIS et al. (2003) afirmam que para calibrar um simulador é 

necessário alterar o valor de alguns dos dados de entrada do programa, definidos como 

parâmetros de calibração, executando uma simulação a cada nova configuração de 

valores, com o objetivo de igualar uma medida de desempenho observada em campo 

com os resultados de saída do simulador.  

Considerando que um simulador de tráfego possui vários parâmetros de entrada 

que podem ser ajustados dependendo do cenário modelado, é desejável a definição de 

um procedimento de calibração e validação que substitua o método mais intuitivo, no 

qual os parâmetros de calibração são determinados por tentativa e erro. Além disso, é 

importante a utilização de rotinas computacionais que permitam automatizar o processo 

de calibração e validação destes parâmetros (COLELLA e DEMARCHI, 2005). 

A etapa de variação dos dados de entrada do modelo definidos como parâmetros 

de calibração é realizada juntamente com a de comparação dos valores simulado e 

observado da medida de desempenho, passo que está descrito a seguir. 

 
Comparação dos valores da medida de desempenho 
 

Esta comparação é realizada quantas vezes forem necessárias durante a 

calibração do modelo. O seu objetivo é verificar se a similaridade dos valores 

observados e modelados encontra-se no patamar admitido como aceitável para o estudo 

em questão. Vale ressaltar que este limite de semelhança entre os valores observados e 

simulados pode variar, dependendo dos objetivos do estudo. 
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Quando os resultados da medida de desempenho simulados pelo modelo e 

observados em campo são considerados iguais, o processo de comparação é 

interrompido, passando-se para a etapa de expansão dos parâmetros da rede piloto, que 

é apresentada em seguida. 

 

3.6.3 Preparação dos Parâmetros da Rede Piloto para Aplicação na Rede de 
Simulação 

 
Este passo do procedimento deve ser realizado com o objetivo de permitir a 

aplicação dos valores calibrados para os arcos da rede piloto nos arcos da rede de 

simulação. Para conseguir expandir os dados de forma satisfatória é necessária a 

realização de duas tarefas que estão exibidas a seguir.  

 
Agregação dos dados de entrada dos arcos da rede piloto 
 

Os valores dos parâmetros de calibração encontrados para os arcos das vias da 

rede piloto são agregados com a realização da média aritmética para representar a via 

que estes arcos pertencem, como esquema apresentado na Figura 3.2. Assim, a média 

dos parâmetros dos arcos que compõem uma via será o valor representativo de todos os 

arcos desta mesma via.  

 
 

Figura 3.2:  Esquema de agregação dos dados dos arcos da rede piloto 
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Classificação das vias da rede de simulação 
 

A validação satisfatória do modelo depende da classificação das vias da rede de 

simulação. Nesta etapa serão criados grupos de vias com uma determinada função: 

permitir a extrapolação dos dados dos arcos calibrados na rede piloto para a rede de 

simulação. 

 As vias da rede de simulação serão classificadas, agrupando, consequentemente, 

as vias da rede piloto. É importante ressaltar que se a classificação das vias for realizada 

de maneira equivocada, também serão observados impactos em todas as outras etapas 

seguintes do procedimento, acarretando inclusive em falhas na validação do modelo. 

 
3.6.4   Validação do Simulador 
 

Para iniciar o processo de validação da rede de simulação é necessário aplicar os 

parâmetros encontrados com a agregação dos valores dos arcos e classificação das vias 

da rede piloto, na rede de simulação, como apresentado nos itens a seguir.  

Extrapolação dos parâmetros para a rede de simulação 

 

Com as vias da rede de simulação classificadas e, conseqüente, agrupadas, 

obtem-se agrupamentos também para as vias da rede piloto. Assim, é possível partir 

para a extrapolação dos parâmetros calibrados na rede menor. 

Nesta etapa será realizada outra agregação de dados. Primeiramente, os arcos da 

rede piloto tiveram os dados agregados para representar cada via que estes compõem, 

como já foi comentado.  

A segunda agregação realizada será no nível de vias. As vias da rede piloto (que 

já devem estar com valores de parâmetros constantes para todos os arcos) que forem 

agrupadas na mesma classe, terão os seus valores agregados com a realização de uma 

nova média aritmética para que apenas um valor de cada parâmetro de entrada 

represente todas as vias da mesma classe, diferindo apenas de classe para classe, como 

ilustrado na Figura 3.3 
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Figura 3.3: Extrapolação dos dados das vias.   
 

Na Figura 3.3 os valores das vias da rede piloto (em vermelho) classificadas no 

grupo genérico amarelo, passarão por uma agregação para serem aplicadas em todas as 

vias que foram classificadas no mesmo grupo na rede de simulação. 

O valor do grupo de vias será aplicado na rede maior, sem qualquer alteração, 

em todas as vias consideradas semelhantes, variando apenas de grupo para grupo e 

contemplando, obviamente, todas as vias da rede de simulação.   

Na ilustração da Figura 3.4, a seguir, as vias da rede piloto classificadas no 

grupo azul terão seus dados agregados e representarão todas as vias que forem 

classificadas no grupo azul durante a extrapolação dos dados para as vias da rede de 

simulação. Este processo será realizado de forma análoga para os grupos amarelo e 

verde do exemplo. 
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Figura 3.4: Forma de aplicação dos dados da rede piloto na rede de simulação 
. 

Comparação dos valores da medida de desempenho 

 
Com os parâmetros implementados em todas as vias da rede de simulação, o 

modelo deve ser executado, a fim de comparar o valor observado e simulado da medida 

de desempenho determinada. Se for constatada semelhança nestes valores, o simulador 

é considerado calibrado e validado, podendo ser utilizado sem restrições para a análise 

das alternativas propostas no estudo. 

 Após a descrição sucinta do procedimento, são apresentadas neste capítulo as 

primeiras etapas da aplicação deste em uma área da cidade de Fortaleza.  
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3.7       APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO 
 

Optou-se por apresentar neste capítulo as três primeiras etapas do procedimento 

proposto, que são: i) a definição da área da malha viária a ser modelada; ii) a escolha do 

modelo de simulação e iii) a definição da rede de simulação.  

Dessa maneira, a estrutura do trabalho foi organizada de forma que no Capítulo 

4 são apresentadas somente as atividades relativas à calibração do modelo de simulação 

e no Capítulo 5 são exibidos e discutidos os passos realizados para a validação do 

modelo.      

As três etapas apresentadas a seguir representam a primeira parte da proposta de 

calibração e validação dos modelos.  

 
3.7.1    Definição da Área da Malha Viária a Ser Modelada 
 

A cidade de Fortaleza conta com um sistema que utiliza a avançada tecnologia 

ITS (Intelligent Transportation Systems). O Sistema Centralizado de Controle de 

Tráfego em Área de Fortaleza – CTAFOR, é composto pelo sub-sistema do Circuito 

Fechado de Televisão (CFTV); o sub-sistema de Painéis de Mensagens Variáveis 

(PMV); e o sub-sistema de controle centralizado de semáforos adaptativos em tempo 

real (SCOOT – Split, Cycle and Offset Optimization Technique) (TRL, 2000a), que 

controla atualmente 215 interseções semaforizadas da cidade.  

O sub-sistema SCOOT otimiza o ciclo, as repartições de verde e as defasagens 

dos semáforos, simulando o valor de índices de desempenho através da análise do perfil 

cíclico de fluxo de cada arco, a partir da coleta contínua de dados por meio de laços 

indutivos instalados no pavimento asfáltico. Estes dados operacionais de tráfego, tais 

como: fluxo veicular, número de paradas, atraso, congestionamento, saturação, dados 

semafóricos, entre outros; são armazenados em um banco de dados especial do sistema 

SCOOT, denominado de ASTRID (Automatic SCOOT Traffic Information Database) 

(TRL, 2000b). 

Os três sistemas são controlados em uma mesma central e têm a principal função 

de otimizar o fluxo de tráfego na rede viária da cidade (LOUREIRO et al., 2002). Além 

disso, como já foi citado, os dados coletados são armazenados continuamente                
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e sua consulta direta no ASTRID auxilia à tomada de decisão antes da realização de 

alterações no sistema de controle semafórico ou intervenções operacionais na malha 

viária. Na Figura 3.5 podem ser vistos os semáforos da cidade controlados pelo sistema 

do CTAFOR.  

 
 
 

Figura 3.5: Semáforos de Fortaleza controlados pelo sub-sistema SCOOT 

 

Pelo exposto, optou-se por selecionar a rede do estudo na área da cidade que tem 

o seu controle semafórico realizado essencialmente pelo sistema do CTAFOR, para 

auxiliar na caracterização da região estudada, através do seu monitoramento pelo 

sistema de câmeras do Circuito Fechado de Televisão, e para permitir a coleta dos dados 

automaticamente utilizando o banco de dados ASTRID.  

Na Figura 3.6, a seguir, pode ser visualizada a área selecionada, a localização 

dos semáforos e os arcos que contêm laços de coleta de dados do sistema SCOOT nesta 

região. 
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Figura 3.6: Região selecionada para o estudo. 

 
3.7.2    Escolha do Modelo de Simulação 
 

Para a escolha do modelo de simulação, a princípio, foram considerados os 

critérios sugeridos pelo HCM2000 (TRB,2000). Primeiramente, verificou-se a 

capacidade do modelo quanto ao número de nós e arcos que estes poderiam representar. 

A maioria dos modelos estudados permitia a representação da quantidade de elementos 

necessários para a modelagem da rede simulada.  

Foram levados em consideração também os tipos de controle representados pelo 

modelo. Nesta etapa, todos os modelos de macrossimulação que poderiam ser utilizados 

foram descartados. Com a análise do grau de detalhamento que a geometria da rede e os 

movimentos do tráfego poderiam ser modelados, foi confirmada a utilização de dois 

tipos de modelos, um para representar o nível da microssimulação (utilizado na parte da 

modelagem operacional) e outro para representar o nível da mesossimulação (utilizado 

na simulação da parte tática do estudo).  

Foram verificadas as operações de tráfego que o modelo poderia representar e se 

este leva em consideração diversos tipos de veículos. Pois foi determinada, no início do 

estudo, a consideração de veículos de passeio e veículos de transporte coletivo.  
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Em seguida, checaram-se os dados de entrada necessários para executar o 

modelo, os seus resultados e como estes são disponibilizados para o usuário, definindo-

se, nesta etapa, os dois modelos que seriam utilizados: o INTEGRATION para a 

microssimulação e o TransCAD para a mesossimulação. Vale ressaltar que durante 

todas estas verificações, principalmente as citadas neste último parágrafo, fez-se um 

paralelo com os objetivos do estudo e as medidas de desempenho que seriam analisadas 

para se atingir estes objetivos. 

Além destas características citadas, procurou-se examinar a facilidade de 

utilização e disponibilidade do modelo, além dos custos globais necessários para a 

preparação dos dados, utilização e manutenção do modelo. 

Finalmente, outro fator importante na definição dos pacotes computacionais 

utilizados, foi a consideração da experiência dos técnicos do CTAFOR que já trabalham 

com os programas selecionados, inclusive com experiências passadas de calibração e 

validação destes modelos para simulação do fluxo de veículos no sistema viário de 

Fortaleza, bem como para outros tipos de análises (MAIA et al., 2006); (PAIVA NETO 

et al., 2003). 

3.7.3    Definição da rede de simulação     
 
Para a aplicação do procedimento foi selecionada uma área da cidade com 

semáforos controlados eminentemente pelo sistema SCOOT. Além desta característica, 

a área da rede de simulação tem outras particularidades, que são abordadas a seguir com 

a sua caracterização. 

Caracterização da Área da Rede de Simulação 
 

A rede de simulação está localizada na região mais adensada da área da malha 

viária selecionada para o estudo, em destaque no retângulo laranja, e pode ser 

vizualizada na Figura 3.7. Na região selecionada encontram-se vários estabelecimentos 

comerciais e residências lindeiras às vias. O fluxo de tráfego na área é muito alto, sendo 

observados alguns pontos de grande saturação nos horários de pico. A rede de 

simulação é composta de 122 nós e 211 arcos.  
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Como são observados 45 nós semaforizados na rede, em 70 arcos puderam ser 

coletados dados do ASTRID, auxiliando na caracterização e no processo de calibração e 

validação da rede estudada.  

 
 

 
Figura 3.7: Área selecionada para definição da rede de simulação. 

 

Concepção da rede de simulação 

 
É importante ressaltar nesta passagem do estudo, que não foram considerados 

todos os nós e arcos constantes na malha viária da região selecionada na concepção da 

rede de simulação. Dois aspectos foram relevantes durante a definição dos elementos 

que formaram esta rede no presente estudo.  

O primeiro critério definido para a seleção dos arcos foi o fluxo veicular. Nos 

arcos suprimidos, o tráfego de veículos se dá primordialmente para o acesso local das 
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residências que se encontram lindeiras aos trechos viários e é, consequentemente, 

pequeno. Com a supressão destes arcos, o tráfego veicular nos arcos próximos aos arcos 

descartados tende a aumentar. Além desta conseqüência, vale dizer que algumas viagens 

que passariam pelos arcos desconsiderados para chegar ao seu destino, terão seu 

percurso finalizado no nó mais próximo do arco suprimido. Além deste fator, mais um 

foi relevante na definição dos elementos da rede, a continuidade. Vias que tinham pouca 

extensão, ou seja, não permitiam a realização de viagens longas (que caracterizam o 

tráfego de passagem) também foram retiradas da rede.  

Vale destacar que a retirada destes arcos pode alterar a escolha das rotas por 

parte dos usuários, caso o sistema apresente congestionamento e altas saturações. 

Porém, os arcos que permaneceram na rede de simulação permitem o pleno 

deslocamento dos usuários, inclusive oferecendo mais de uma opção de trajeto para a 

maioria dos pares O/D. É importante frisar que se espera um aumento do fluxo em 

alguns arcos que vão funcionar como rotas alternativas, substituindo os arcos extintos. 

Assim, como resultado da retirada dos arcos com volumes veiculares reduzidos, que 

servem apenas para acesso local, e arcos sem continuidade, tem-se a rede de simulação, 

exposta na Figura 3.8.  

 
 

Figura 3.8: Rede de simulação. 



 

 

52

 
Coleta de dados 
 

Foram coletados dados de volume, saturação e velocidade média dos arcos desta 

rede. Os dados de volume foram utilizados para verificar a precisão dos modelos de 

alocação nos dois níveis de simulação. Já os dados de saturação foram utilizados para 

verificar em quais arcos da rede deveriam ser aplicados valores de capacidade diferentes 

do fluxo de saturação. Os dados de velocidade média, juntamente com o valor da 

extensão dos arcos, foram utilizados para o cálculo do tempo médio de viagem.  

Concepção da Matriz O/D para a Rede de Simulação 
 

Após a definição da rede de simulação, foi necessário definir de onde e para 

onde se realizam as viagens na rede, para isso fez-se necessário a concepção da 

chamada matriz de Origem e Destino, ou matriz O/D. Para a concepção dessa matriz foi 

utilizado o algoritmo de estimação de matrizes sintéticas com base em dados de fluxos 

de tráfego implementado no programa QueensOD (M. VAN AERDE & ASSOC., 

LTD., 2002). O QueensOD é um suplemento do simulador INTEGRATION (Rakha, 

2002), sendo o arquivo de saída gerado pelo QueensOD já no formato de entrada do 

arquivo de demandas do simulador. 

Para realizar a estimação de matrizes O/D utilizando o programa QueensOD, são 

necessárias várias informações relativas às características geométricas, de tráfego e de 

controle da rede a ser simulada, além dos fluxos observados nos arcos da rede,  sendo 

todas essas informações codificadas em arquivos de texto (COLELLA et al., 2004). 

 Juntamente com os dados de fluxos observados, devem ser fornecidos dados de 

capacidade e tempos de viagem nos arcos, que são utilizados para compor as rotas entre 

os pares O/D. É necessário fornecer ao QueensOD tanto o tempo de viagem em 

condições de fluxo livre, que considera a velocidade de fluxo livre dos arcos, quanto o 

tempo de viagem observado, que considera a velocidade média do tráfego nos arcos. 

Para os arcos da rede controlados por semáforos, os dados de volume e tempo de 

viagem foram obtidos a partir do banco de dados dinâmico do CTAFOR, com o auxílio 

da interface TRANSCOOT desenvolvida por MENESES (2003). Nos demais arcos da 

rede, não foram coletadas informações adicionais de volume, tendo sido fornecido 
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apenas o tempo de viagem de fluxo livre, que foi estimado em função da velocidade 

máxima da via e do comprimento de cada arco. 

Vale ressaltar que, conforme discutido no trabalho de dissertação de SOUZA 

(2007), a qualidade da matriz O/D estimada depende fundamentalmente da qualidade da 

matriz semente. Assim, foi necessário muita atenção no momento da concepção desta 

matriz, sendo avaliados vários aspectos antes de considerar a matriz O/D a ser utilizada 

como entrada para os pacotes de modelagem. 

Primeiramente, foi criada uma matriz contemplando todos os pares O/D da rede, 

sem levar em conta as restrições de percurso, como proibições de conversões em certos 

arcos e trajetos indisponíveis. Essa primeira matriz foi gerada utilizando o programa 

QueensOD unicamente para funcionar como a matriz semente a ser utilizada para a 

realização de ajustes posteriores e teve os seus volumes de viagens calculados pelo 

QueensOD, baseando-se nos volumes dos arcos estimados pelo ASTRID.  

Optou-se por utilizar o QueensOD devido a sua interface com o 

INTEGRATION. É importante destacar que ao conceber esta primeira matriz, o 

programa QueensOD aplica demandas entre todos os pares O/D existentes na rede.  

Ao carregar o INTEGRATION com esta primeira matriz, foi observado, no 

relatório de resultados, uma inconsistência entre 20 pares O/D da rede, não existindo 

caminho disponível, ou seja, a demanda destes pares O/D não seria atendida pelos 

trajetos disponíveis na rede.  

A demanda de veículos com Origem na Rua José Vilar e Destino na Rua 

Deputado Moreira da Rocha é um exemplo de demanda que foi descartada nesta 

primeira fase de ajustes para a concepção da matriz O/D definitiva, e pode ser vista na 

Figura 3.9. 
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Figura 3.9: Exemplo de demanda sem trajeto disponível na rede de simulação. 
 

Após a eliminação dos pares O/D sem trajeto disponível, foi realizado o 

processo de retirada dos pares O/D com demandas improváveis, ou seja, que o desejo de 

viagem entre estes pares O/D é muito pequeno ou nulo. Estas se caracterizam por terem 

Origem e Destino na mesma região (apesar dos nós de Origem e Destino serem 

diferentes). 

A seguir, na Figura 3.10, pode ser visualizado um exemplo deste tipo de 

demanda, que se origina na Rua Rui Barbosa e se destina a Rua Carlos Vasconcelos. 

Como esta, várias outras foram consideradas desprezíveis, sendo suprimidas. 
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Figura 3.10: Exemplo de demanda considerada incoerente na rede de simulação 

 

Na primeira matriz existiam 478 demandas entre os 37 nós de Origem, Destino 

ou Origem/Destino da rede, das quais 20 não tinham trajetos disponíveis, como já foi 

destacado. Das 458 restantes, foram retiradas 164 demandas irrelevantes ou 

consideradas incoerentes, levando em conta o desejo de locomoção dos condutores. 

Vale ressaltar que o volume de veículos das demandas descartadas foi acomodado na 

rede em outros pares O/D mais apropriados. Finalmente, de acordo com a matriz 

originada pelo programa QueensOD utilizando os volumes nos arcos coletados pelo 

sistema ASTRID e após os ajustes citados, foram alocadas 294 demandas na rede nos 

dois programas de simulação.     

No Capítulo 4 está apresentado como foi realizada a calibração dos pacotes de 

modelagem utilizando a rede piloto. A etapa de calibração foi detalhada de forma que a 

codificação da rede piloto e a calibração dos modelos são apresentadas, descrevendo 

todos os passos realizados e comentando os seus resultados ao longo da aplicação do 

procedimento em Fortaleza.  
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CAPÍTULO 4 

 

CALIBRAÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO 
 

4.1       INTRODUÇÃO 
 

Após a descrição do procedimento e a apresentação dos três primeiros passos da 

sua aplicação, o Capítulo 4 mostra como se deu o processo de calibração dos modelos 

utilizando a rede piloto. 

Primeiramente, no item 4.2, são apresentados os passos realizados na 

codificação da rede piloto, com a caracterização da área da rede piloto, a coleta de 

dados e a concepção desta rede. O item 4.3 exibe a etapa de calibração do modelo, com 

o detalhamento do processo de variação dos parâmetros de calibração utilizados e 

mostra como foi feita a comparação dos valores da medida de desempenho, concluindo 

com as considerações finais do capítulo.  

 
4.2       CODIFICAÇÃO DE UMA REDE PILOTO 
 

A rede piloto é a base para a calibração dos programas selecionados para 

representar a rede viária. Durante a seleção desta rede, é muito importante atentar para 

as características dos seus arcos, que devem necessariamente também fazer parte da 

rede de simulação. Os arcos da rede piloto devem representar da melhor maneira 

possível todos os arcos da rede de simulação, para que a validação dos programas 

utilizando da rede maior seja mais confiável e o modelo possa expor resultados mais 

próximos da realidade. A rede piloto está caracterizada a seguir. 

 
4.2.1    Caracterização da Área da Rede Piloto 

A rede piloto está contida no interior da rede de simulação e pode ser vista 

destacada em verde na Figura 4.1; logo, a área escolhida para realizar a calibração dos 

modelos também tem todos os seus semáforos controlados em tempo real pelo 

CTAFOR. 
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Figura 4.1: Área selecionada como rede piloto. 

 

Esta rede foi selecionada na parte mais adensada da rede de simulação, onde se 

observam as maiores saturações durante os picos de tráfego, e encontram-se a maioria 

dos estabelecimentos comerciais da região. Por isso, o tráfego veicular na área é 

bastante intenso em todos os períodos do dia, chegando a circular mais de 200.000 

veículos (Dados de Tráfego do CTAFOR, 2006) durante um dia útil.  

A rede piloto é composta de 15 interseções das quais 8 são semaforizadas. Como 

todos os semáforos são controlados pelo sistema SCOOT, 60% dos 117 arcos que 

compõem esta rede apresentam valores das suas variáveis operacionais armazenados no 

ASTRID. Os arcos da rede piloto com laços indutivos do sistema SCOOT e a posição 

dos nós semáforizados, também podem ser visualizados na Figura 4.1. 
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4.2.2   Coleta de Dados  
 

Nesta etapa foram identificados os dados de entrada necessários para os dois 

programas utilizados na pesquisa. Com base na revisão, foi percebido que a maioria dos 

dados é entrada comum para os dois simuladores, estes que estão listados a seguir: a 

topologia da rede, os dados de controle do fluxo de saída dos arcos da rede, a 

capacidade dos arcos semaforizados, a velocidade de fluxo livre nos arcos e a matriz 

O/D dos veículos. 

Foram realizadas pesquisas de velocidade e atraso em todas as vias, além de 

medições de capacidade em todas as aproximações das oito interseções semaforizadas e 

das sete não-semaforizadas. Foi também realizada uma pesquisa O/D de placas 

(SOUZA, 2007) de modo a se obter uma matriz amostral dos deslocamentos veiculares 

no pico de tráfego da tarde, tendo como sub-produtos os conjuntos das rotas utilizadas 

em cada par O/D e seus respectivos tempos de viagem. Assim, foram coletados os 

valores de diversas variáveis com agregação mínima, explicitando o comportamento 

real do fluxo de veículos na malha viária desta rede menor. 

 
Topologia da rede 
 

Os dados da topologia da rede são necessários para identificar como é possível o 

deslocamento dos veículos na rede simulada. Estes dados descrevem a posição dos nós, 

o sentido e comprimento dos arcos, como se dá o controle do fluxo de saída de cada 

arco e as proibições de movimentos (como em interseções semaforizadas com esquerda 

proibida ou vias com canteiro central que não permitem o cruzamento pelos veículos 

que trafegam nas vias secundárias).  

Os dados de proibição dos movimentos e controle de fluxo nos arcos foram 

coletados em campo, com visitas à área simulada, os demais foram coletados na base 

viária da cidade de Fortaleza constante nos arquivos do CTAFOR.  

 
Controle do fluxo de saída dos arcos 
 

Estes dados descrevem como é controlada a descarga das filas formadas nos 

arcos. As filas se formam por causa de elementos de controle instalados nas interseções 
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para organizar a passagem dos veículos. Os elementos de controle de fluxo podem ser 

semáforos ou sinais de “DÊ A PREFERÊNCIA” ou “PARE”. 

 A definição de qual dos três elementos controla a saída dos veículos dos arcos 

foi realizada com visitas à área de simulação. Vale ressaltar que, nos pontos onde foi 

identificado o controle através de semáforos, foi necessária a coleta dos dados referentes 

à operação destes no pico da tarde, período do dia simulado na pesquisa. Estes dados 

foram coletados exclusivamente no ASTRID, sendo necessário um tratamento para a sua 

implementação nos simuladores. 

Além do tratamento dos dados, foi realizada uma agregação destes para o 

período simulado. A simulação durou uma hora e representou o período de 17:15 às 

18:15, intervalo considerado mais saturado de acordo com os dados da área coletados 

no ASTRID. Vale ressaltar que foi assumido um tempo de warm-up de 900s (15 

minutos).  

 Os dados de defasagem e valores de entreverdes dos semáforos (tempos de 

amarelo mais vermelho geral) não necessitam de tratamento, uma vez que estes são 

correspondentes a valores fixos, com os entreverdes sendo intervalos de segurança 

definidos pelos engenheiros de tráfego do CTAFOR. 

As partições de estágios, modeladas na operação semafórica em tempo real, são 

extraídas também com o auxílio do TRANSCOOT, sendo armazenados em arquivos do 

tipo DBF. Estes dados correspondem aos períodos de verde mais entreverdes, de cada 

aproximação semafórica da rede, obtidos de uma amostra da operação do tempo real na 

época da pesquisa. Após a extração dos dados, foi verificada a ocorrência de falhas na 

amostra, pois, durante o processo de coleta, os dados podem apresentar inconsistências 

que devem ser filtradas e eliminadas para o aumento da sua confiabilidade. Estas falhas 

podem ser caracterizadas por ausência de dados, dados nulos ou por valores máximos e 

mínimos extremos, distantes da tendência central. Normalmente, a inconsistência nos 

dados coletados por sistemas CTA está associada a imperfeições nos equipamentos de 

mensuração, tanto na instalação como na coleta e transcrição dos dados.     

Assim, para cada semáforo da rede foi obtida uma amostra de valores de 

repartições de estágios por ciclo. Em seguida, foi feita a média dos tempos de cada um 
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dos estágios semafóricos. Finalmente, foram definidos os valores dos ciclos de cada 

semáforo somando-se os tempos médios dos estágios calculados no passo anterior. O 

ciclo semafórico foi o maior valor de ciclo obtido entre os semáforos da rede. Vale 

ressaltar que o ciclo final utilizado em cada semáforo foi aproximado para um valor 

padrão de ciclo do sistema SCOOT. 

Na seqüência, após a coleta de todas as informações necessárias para a 

elaboração do plano de tempo fixo, foram calculados os instantes de entrada dos 

estágios em cada um dos semáforos da rede. O instante de entrada do estágio é definido 

como o momento dentro do ciclo semafórico em que se inicia um determinado estágio 

de um dado semáforo.  

O cálculo dos instantes é feito por meio de um processo gráfico. Com os dados 

de defasagem e tempos de estágios, são desenhados diagramas de tempo versus 

distância, como no exemplo da Figura 4.2, dos semáforos pertencentes aos corredores 

arteriais da área simulada. Após a concepção dos diagramas, foram definidos os 

instantes de entrada de cada estágio de cada semáforo da rede.  

 
Figura 4.2: Diagrama de progressão (espaço verus tempo) 
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Neste momento cabe comentar a primeira premissa forte considerada no estudo. 

Esta se trata da implementação de parâmetros semafóricos fixos nos simuladores de 

tráfego, enquanto que na região da cidade selecionada para aplicação do procedimento, 

os semáforos têm seus parâmetros otimizados em tempo real pelo sistema do CTAFOR. 

Capacidade dos arcos semaforizados 
 

Para a definição da capacidade a ser utilizada como entrada para os arcos 

semaforizados da rede piloto, foram realizadas pesquisas de fluxo de saturação nas 

aproximações das interseções da rede que tinham seu fluxo de saída controlado por 

semáforos. A pesquisa foi realizada utilizando o Método Australiano Modificado 

(LUNA, 2003). Vale ressaltar que, para a coleta destes dados, foram mantidas as 

mesmas recomendações feitas pelo Australian Road Research Board – ARRB, que 

aconselha que o fluxo de saturação seja analisado separadamente em cada faixa e as 

contagens devem ser definidas para um determinado número de ciclos, nos quais a 

maioria deve ser saturado.  

Entretanto, é necessário observar que o valor de fluxo de saturação (entrada 

recomendada para os arcos representados pelo mesossimulador) não foi utilizado nesta 

pesquisa como parâmetro de entrada para representar a capacidade dos arcos da rede 

mesossimulada. O valor do fluxo de saturação foi ponderado pela porção de verde 

designada para cada aproximação, representando assim a capacidade real observada no 

arco, valor que se mostrou mais coerente para a modelagem de redes urbanas.  

Ressalta-se ainda que, nesta passagem, foi necessária a realização da coleta dos 

dados de saturação armazenados no ASTRID, para verificar em quais dos arcos 

semaforizados da rede seriam aplicados estes valores da capacidade real, ao invés do 

fluxo de saturação. O valor da saturação é medido baseado no tempo de verde 

aproveitado pela corrente de tráfego. Quando foram verificadas saturações superiores a 

100% em determinado arco durante o período da simulação, o valor da capacidade real 

foi aplicado neste arco e no primeiro arco a montante, se constatadas saturações 

inferiores a 100% o valor foi aplicado somente no arco semaforizado. 
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Após as pesquisas, foram encontrados valores de fluxo de saturação que 

variaram entre 1400 e 1800 veículos/hora/faixa. Com a ponderação pelos tempos de 

verde, estes valores caíram para um patamar entre 650 e 900 veículos/hora/faixa.  

É importante destacar que os valores de capacidade dos arcos semaforizados 

implementados nos dois programas foram iguais para os mesmos elementos da rede. 

 
Velocidade de fluxo livre nos arcos 

 
Baseando-se no estudo feito por COLELLA e DEMARCHI (2005) que 

calibraram os valores da velocidade de fluxo livre para as vias da cidade de Maringá, 

encontrando valores bem próximos do estabelecido como limite para as vias em 

questão, optou-se, no presente estudo, por utilizar o valor determinado como limite para 

as vias da cidade de Fortaleza. Logo, foi utilizado o valor de 60 km/h para os arcos de 

vias arteriais e de 40 km/h para os arcos de vias locais ou coletoras.     

 
Matriz de Origem e Destino 
 

A matriz O/D é um dado de entrada para a maioria dos programas de simulação 

estudados; porém, alguns modelos exigem apenas a entrada dos volumes nos arcos e 

percentuais de conversão nas interseções. Nos programas utilizados na pesquisa, a 

matriz O/D é entrada essencial. Esta matriz contém informações que especificam de 

onde e para onde os veículos se locomovem na rede e a quantidade de veículos que faz 

cada um dos deslocamentos, ou seja, a demanda de veículos para cada par Origem e 

Destino. 

Para a concepção da matriz O/D da rede piloto, foi realizada uma pesquisa de 

coleta de placas das 17:00 às 19:00 em um dia típico na região do estudo. Para a 

realização desta pesquisa, foram mobilizadas 33 pessoas, 3 supervisores e 15 duplas, 

sendo cada dupla alocada em uma interseção da área de estudo. Foram coletadas as 

placas dos veículos de cor prata que correspondem a aproximadamente 25% da frota, 

segundo os dados do DETRAN-CE. Durante a pesquisa, foram registrados os intervalos 

de 5 minutos, com o intuito de identificar a matriz referente ao período modelado, de 

17:15 as 18:15. 
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Após a realização das pesquisas, foi desenvolvida uma macro em VBA para 

identificar as rotas dos veículos no interior da rede, fazendo o reconhecimento das 

placas e em quais momentos estas passavam pelas interseções da área simulada. Com a 

definição das rotas seguidas pelos condutores, foi identificado o volume em cada arco 

da rede. Porém, estes valores de fluxo nos arcos eram referentes apenas aos veículos de 

cor prata; consequentemente, os dados tiveram que ser expandidos, utilizando fatores 

encontrados com a comparação dos dados de volume nos arcos obtidos com a 

identificação das rotas da matriz de placas e os dados de volume destes arcos coletados 

no ASTRID. 

Vale ressaltar que, para os arcos que não apresentavam dados armazenados no 

banco de dados do SCOOT, foi realizada uma estimação do valor do volume que 

passava por estes no período da pesquisa, baseando-se nos arcos com informações, 

obtendo assim o fator de expansão para estes arcos.  

O método de FRATAR (ORTUZAR, 1997) foi utilizado na identificação dos 

fatores de expansão dos dados da matriz dos veículos de cor prata, juntamente com os 

dados de volumes nos arcos. 

Com a expansão da matriz coletada em campo, obteve-se a matriz O/D da rede 

piloto (contemplando todos os veículos), que foi utilizada como dado de entrada para os 

simuladores. Além destes dados, foi necessária a coleta de mais uma variável que era 

entrada exclusiva para o programa de microssimulação e outra que foi utilizada 

exclusivamente como entrada para o mesossimulador, apresentadas a seguir. 

 
Brecha crítica 
 

O valor deste parâmetro, que serve como dado de entrada apenas para o 

programa de microssimulação, representa o menor tempo admitido por um motorista da 

via secundária que aguarda uma oportunidade para cruzar ou se inserir no fluxo da via 

principal. Ressalta-se que o simulador INTEGRATION incorpora rotinas 

computacionais que simulam a diminuição do valor da brecha crítica aceitável pelos 

condutores, fenômeno observado na realidade. 
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O valor deste parâmetro foi coletado em todas as interseções da rede piloto, 

sendo observados valores entre 4,4 e 4,6 segundos, adotando-se para a pesquisa o valor 

padrão do microsimulador de 4,5 segundos. 

Capacidade dos arcos não semaforizados 
 

Não está apresentada de forma clara no manual do mesossimulador como a 

capacidade dos arcos secundários, que não têm seu fluxo organizado por um semáforo, 

onde os veículos têm que esperar por uma brecha no fluxo de veículos da via principal, 

é calculada pelo programa.  

A forma de representação agregada do mesossimulador não é capaz de 

representar a ocorrência de brechas. Assim, considerou-se errôneo implementar 

simplesmente o valor do fluxo de saturação para representar a capacidade dos arcos não 

semaforizados da rede. Dessa forma, foi necessária a coleta da capacidade real 

observada durante o período do estudo.  

Foi realizada uma coleta de capacidade, nos arcos secundários da rede, no 

horário simulado na pesquisa. Esta visava determinar quantos veículos passavam em 

cada brecha disponível no fluxo da via principal, associado ao valor do tempo desta 

brecha. Dessa maneira, foi possível estabelecer, por faixa, a taxa média de descarga dos 

arcos não semaforizados: 450 veículos/hora/faixa. Logo, foi implementado no 

mesossimulador o valor de 900 veículos/hora como capacidade dos arcos não 

semaforizados (todos os arcos não semaforizados da rede piloto têm duas faixas).  

Destaca-se que os valores de capacidade das aproximações não semaforizadas 

também foram estimados segundo a metodologia proposta no Capítulo 17 do HCM2000 

(TRB, 2000), a fim de realizar uma comparação entre os valores de capacidade das vias 

secundárias observados em campo, com os valores modelados. O objetivo foi verificar a 

adequabilidade da metodologia incorporada no modelo do HCM2000 à realidade da 

malha viária de Fortaleza e ao comportamento dos motoristas locais. Este modelo leva 

em conta o fluxo de saturação da corrente conflitante e mais dois parâmetros 

microscópicos: a brecha crítica e o tempo de reação do motorista seguinte.  

O programa sugere a adoção de valores para a variável tempo de reação do 

motorista seguinte entre 3,3 e 4,0 segundos e de brecha crítica de 4,5 segundos. Vale 
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dizer que, nesta etapa do trabalho, também foi realizada uma pesquisa para a definição 

do valor do tempo de reação do motorista seguinte, o qual, para a realidade de 

Fortaleza, se mostrou superior aos sugeridos pelo HCM2000, sendo em média 4,2 

segundos.  

Assim, foi feito o cálculo da capacidade utilizando o valor coletado de tempo de 

reação do motorista seguinte e de brecha crítica. O modelo simulou coerentemente os 

valores de capacidade das vias secundárias, como pode ser visualizado na Tabela 4.1, 

que apresenta a comparação dos valores da capacidade de três interseções não 

semaforizadas da rede.  

Tabela 4.1: Comparação das capacidades observadas dos arcos não semaforizados com 
o HCM 

 

Capacidade 
observada do 

movimento (veic./fx.)

Capacidade 
HCM 

(veíc./fx) 

Fluxo de 
saturação 

conflitante (veíc.) 

Gap 
Crítico 

(s) 

Follow-up 
time 
(s) 

INTERSEÇÃO 1 403 397 1184 4,5 4,2 
INTERSEÇÃO 2 468 466 957 4,5 4,2 
INTERSEÇÃO 3 435 406 1154 4,5 4,2 

 

A capacidade das vias secundárias não foi necessária como entrada para o 

microssimulador porque, como este programa representa o tráfego na rede viária 

considerando cada veículo individualmente, ele é capaz de modelar a ocorrência das 

brechas e simular os veículos cruzando a via principal. Deve-se ressaltar que no 

microssimulador, para os arcos não semaforizados, foi utilizado o valor do fluxo de 

saturação como capacidade.     

 
4.2.3  Concepção da Rede Piloto  
 

A rede piloto foi codificada nos dois simuladores, no nível microscópico e o no 

nível mesoscópico. Na concepção da rede piloto nenhum dos arcos da área selecionada 

foi descartado. Os dados necessários para conceber esta rede nos dois simuladores são 

praticamente os mesmos, sendo diferenciada somente a forma como estes dados são 

implementados nos modelos. As diferenças nos dados e no seu processo de 

implementação nos modelos utilizados estão exibidos a seguir. 
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Microssimulador 
 

No nível microscópico de simulação, representado pelo INTEGRATION, foram 

codificados os cinco arquivos básicos de entrada, descritos no Capítulo 2. Foi necessária 

a implementação de diversos parâmetros que serão citados e, se necessário, detalhados a 

seguir: 

• Velocidade de fluxo livre; 

• Capacidade do arco; 

• Quantidade de faixas do arco; 

• Coeficiente de variação das velocidades – A velocidade média dos 

veículos na simulação é ditada pelas condições de 

volume/velocidade/fluxo observadas nas vias da rede simulada. 

Entretanto, é possível modelar certa variabilidade nas velocidades 

individuais dos veículos, especificando um fator de variação da 

velocidade, que é definido como um coeficiente de variação da 

velocidade desejada (desvio padrão das velocidades dividido pela 

velocidade média). Conseqüentemente, verifica-se uma 

aleatoriedade também nos headways observados entre os veículos 

na simulação. 

• Velocidade na capacidade dos arcos; e 

• Densidade de congestionamento – o valor desta variável representa o 

número aproximado de veículos que podem se acomodar em 1 

km de extensão na rede simulada. 

 

Além destas variáveis, foram dados de entrada para o microssimulador, os 

pontos de parada de ônibus, localizados nos arcos da rede, sendo necessário também 

entrar com as características dos veículos que foram simulados, no caso, ônibus e 

automóveis de passeio.  

Mesossimulador 
 

Como o mesossimulador TransCAD modela o tráfego viário de maneira menos 

detalhada, utilizando, geralmente, funções de tempo de viagem do tipo BPR nos arcos, 

foi necessária a entrada de apenas duas variáveis: a capacidade dos arcos e o tempo de 
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viagem de fluxo livre nos arcos, além da matriz O/D. Além destes parâmetros, são 

entradas para o mesossimulador os dois parâmetros de calibração da função de tempo de 

viagem nos arcos, o α e o β. Estes parâmetros são implementados no simulador através 

da tabela do banco de dados associados aos elementos espaciais que compõem a rede 

piloto.  

Vale ressaltar que a concepção da topologia da rede é bem mais simples no 

mesossimulador, sendo realizada com o desenho da rede na interface gráfica do 

programa, enquanto que no microssimulador esta só é possível através da entrada de 

arquivos de textos.     

 
4.3       CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SIMULADOR  
 

A primeira parte do método de calibração da rede piloto consistiu na seleção dos 

parâmetros de entrada que teriam seus valores calibrados. Estudaram-se, inicialmente, 

quais são os parâmetros de entrada dos simuladores; em seguida foram determinados 

quais deles seriam coletados em campo, quais seriam definidos baseados em outras 

pesquisas e quais seriam estimados. Após a entrada dos parâmetros, partiu-se para a 

calibração dos programas com a variação dos parâmetros de calibração e comparação da 

medida de desempenho. 

 Assim, definiu-se que, para o processo de convergência dos valores da medida 

de desempenho selecionada, dois parâmetros (em cada um dos simuladores) teriam os 

seus valores modificados, o detalhamento deste processo é apresentado a seguir. Os 

valores destes parâmetros variaram entre limites superiores e inferiores pré-definidos, 

de acordo com o método de calibração de parâmetros específicos da rede 

microssimulada proposto por COLELLA et al. (2004).  

O método de COLELLA et al. (2004) tem o objetivo de replicar, através de 

simulações, a dispersão de pontos espaçamento-velocidade observados em campo.  Este 

processo apresenta as limitações de tentar representar todos os trechos das vias 

(interseções e meio de quadras) utilizando parâmetros calibrados para dados coletados 

apenas em um local da via, no caso, próximo aos cruzamentos. Além disso, todas as 

simulações eram realizadas manualmente por COLELLA et al. (2004), tornando o 
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processo de calibração muito difícil e demorado, frente a quantidade de dados  

manipulada.  

No presente estudo, estas duas deficiências observadas no método de COLELLA 

et al. (2004) foram contornadas, na medida em que a variável de calibração utilizada foi 

o tempo de viagem entre pontos da rede que consideravam tanto o regime de formação e 

descarga de filas (interseções) quanto o regime de fluxo livre (meio de quadras). Assim, 

o problema da dependência do local de coleta foi eliminado, pois o parâmetro de 

calibração utilizado reflete o comportamento veicular na via como um todo. Vale dizer 

também que o processo de calibração foi totalmente automatizado reduzindo fortemente 

a necessidade de manipulação de dados e o tempo necessário para descobrir os valores 

ótimos dos parâmetros de calibração. 

O processo de variação dos valores dos parâmetros de entrada, realizado durante 

a pesquisa, pode ser classificado como iterativo, uma vez que a alteração destes valores 

segue uma lógica de convergência e é realizado em passos. Após a definição dos quatro 

valores pontuais limítrofes, devem ser testadas todas as possibilidades de combinações 

formadas pelas duplas de parâmetros de entrada.  

A combinação que proporcionar o menor erro na comparação da medida de 

desempenho terá os valores dos limites gravados, sendo alterados os outros valores para 

o valor médio do intervalo dos limites da iteração anterior. Então, todo o processo de 

execução do modelo com a combinação dos valores dos limites é repetido até que a 

diferença entre os tempos de viagem simulado e observado em cada via esteja dentro do 

padrão estabelecido como aceitável. Esta fase da aplicação do procedimento está 

apresentada a seguir com a descrição mais detalhada do método de variação dos valores 

dos parâmetros de entrada e verificação da similaridade dos valores da medida de 

desempenho. 

 
4.3.1    Detalhamento do Método de Calibração 
 

Tomando como exemplo as variáveis “a” e “b” genéricas para facilitar o 

entendimento, será descrito o processo de calibração realizado na pesquisa. 

Primeiramente, foram definidos os valores que as variáveis “a” e “b” poderiam assumir 

na primeira iteração, os quais são iguais aos valores pontuais dos limites máximos e 
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mínimos estabelecidos, como já foi ressaltado. Dessa maneira, na primeira iteração 

foram realizadas quatro simulações com “a” e “b” assumindo as quatro possibilidades 

de combinações formadas pelas duplas de parâmetros de entrada.  

Os valores possíveis, na primeira iteração, para as variáveis “a” e “b”, estão 

apresentados na Figura 4.3 como: Simulação 1 – Max 1a e Min 1b  /  Simulação 2 – 

Max 1a e Max 1b  /  Simulação 3 – Min 1a e Max 1b  /  Simulação 4 – Min 1a e Min 1b.  

 
 

Figura 4.3: Esquema do método de calibração dos parâmetros dos simuladores 

 

Após a realização das simulações nos quatro cenários possíveis da primeira 

iteração, os valores modelados e observados da medida de desempenho foram 

comparados, sendo selecionados e gravados os valores dos parâmetros de entrada que 

proporcionaram as menores diferenças na comparação dos resultados desta medida, 

como programado. No exemplo da Figura 4.3, a simulação que proporcionou melhores 

resultados na primeira iteração foi a simulação 4. Assim, os valores Min 1a e Min 1b 

foram selecionados e mantidos para a próxima iteração.  

Para a segunda iteração, os valores dos limites que não proporcionaram 

resultados considerados satisfatórios foram descartados (Max 1a e Max 1b). Logo, 

outros dois valores foram definidos para completar a quantidade de dados necessária 

para a realização de mais quatros cenários de simulação. Para a definição destes valores, 
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foi selecionado o ponto médio do intervalo formado pelos valores pontuais dos limites 

da iteração anterior, no caso, a primeira iteração. Logo, para a segunda iteração, o valor 

máximo da variável “a” (Max 2a) é igual a média aritmética de Max 1a e Min 1a, como 

pode ser observado na Figura 4.3, sendo feito de forma análoga para a variável “b”. 

Seguindo esta lógica, foi realizado todo o processo. 

Supondo que na iteração 2, a simulação 3 proporcionou os melhores resultados, 

ficaram gravados os valores do limite mínimo da variável “a” (Min 1a) e o limite 

máximo da variável “b” (Max 2b). Consequentemente, foram definidos novos valores 

de parâmetros no lugar destes dois, como ilustrado na Figura 4.3, para a realização da 

terceira iteração, e assim por diante. 

 
4.3.2    Variação dos Parâmetros de Entrada  
 

O processo de variação dos parâmetros de entrada foi análogo para os dois 

simuladores, porém existem especificidades interessantes que merecem ser destacadas. 

 
Microssimulador 
 

Com base no estudo de COLELLA et al. (2004) que calibraram o fluxo de 

saturação, a velocidade de fluxo livre, a velocidade na capacidade e o coeficiente de 

variação da velocidade para os arcos de uma rede de simulação para a cidade de 

Maringá, foi iniciado o processo de definição das variáveis de calibração. No presente 

estudo, o fluxo de saturação foi coletado em campo e foi assumido que a velocidade de 

fluxo livre tem o mesmo valor da velocidade máxima permitida na via, premissa 

considerada lógica baseando-se nos resultados obtidos por COLELLA et al. (2004). 

Além destas duas variáveis, optou-se por utilizar o padrão do INTEGRATION para a 

densidade de congestionamento (150 veículos/km/faixa), fundamentando-se em 

pesquisas realizadas nas vias de Fortaleza utilizando o sistema de câmeras de 

monitoramento de trânsito do CTAFOR (CFTV) onde foram constatados valores 

médios de densidade de congestionamento próximos ao sugerido pelo programa.  

Assim, foi determinado que os parâmetros que teriam os seus valores alterados 

para realizar a calibração do microssimulador seriam: o coeficiente de variação da 

velocidade e a velocidade dos veículos nos arcos operando na capacidade.  
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É importante ressaltar que, para a realização do processo de convergência no 

simulador INTEGRATION, foi necessária a concepção de uma rotina em VBA, porque 

este se mostrou muito trabalhoso e demorado, mesmo para a rede piloto, durante a 

aplicação do procedimento. A concepção dessa rotina teve a principal função de 

solucionar duas dificuldades encontradas durante este processo de calibração: i) o tempo 

necessário para a realização de cada uma das quatro simulações em todas as iterações 

era muito elevado, sendo da ordem de três a cinco minutos; e ii) a elevada variação 

observada nos resultados de todos os arcos com a alteração de qualquer parâmetro de 

qualquer arco da rede.  

A rotina executava automaticamente o microssimulador com cada uma das 

combinações dos valores; em seguida, comparava os resultados da medida de 

desempenho de cada via com o observado em campo, gravando os valores que 

proporcionavam os melhores resultados. Os limites eram recalculados e, assim, o 

modelo era novamente executado automaticamente. 

É necessário enfatizar que os valores dos parâmetros de entrada de cada via 

foram ajustados individualmente, enquanto que a verificação da convergência do valor 

da medida de desempenho observada e simulada foi realizada para o conjunto das vias.  

Isto porque a calibração a partir do tempo da via (junção dos tempos dos arcos) permitia 

maior flexibilidade no valor individual da medida de desempenho de cada arco, 

facilitando o processo de calibração.  

Para a calibração do valor do coeficiente de variação da velocidade e da 

velocidade dos veículos nos arcos operando na capacidade, foi utilizado o método 

descrito no item 4.3.1. Os limites iniciais de variação estabelecidos para estes 

parâmetros foram os seguintes: a velocidade na capacidade variou entre 25 e 50 km/h, 

enquanto que o coeficiente de variação da velocidade teve os limites estabelecidos entre 

-0,05 e 0,05.   

 
Mesossimulador 
 

A capacidade de todos os arcos foi coletada em campo e o tempo de viagem no 

fluxo livre foi calculado através do comprimento dos arcos e da velocidade de fluxo 

livre. Consequentemente, os parâmetros α e β tiveram os seus valores alterados a fim de 
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tornar a medida de desempenho modelada semelhante à observada. Os valores iniciais 

dos limites foram 0,01 e 10, tanto para o α quanto para o β. 

A variação destes parâmetros se deu seguindo a lógica previamente apresentada 

no item 4.3.1, sendo os parâmetros “a” e “b” genéricos, substituídos pelo α e o β da 

função de capacidade de cada arco. Vale destacar que não foi necessária a utilização da 

rotina em VBA para a calibração da rede piloto no TransCAD, pois as dificuldades 

encontradas para calibração do microssimulador não foram experimentadas neste 

programa, que teve todo o processo de convergência realizado manualmente. A cada 

nova configuração de valores de parâmetros de entrada, era realizada a comparação dos 

valores do tempo de viagem nos arcos, etapa que está mostrada a seguir. 

 
4.3.3    Comparação dos Valores da Medida de Desempenho  
 
Microssimulador 
 

No microssimulador INTEGRATION, definiu-se o tempo de viagem global na 

via como sendo a medida de desempenho a ser avaliada. Embora a variável ideal fosse o 

tempo de viagem em cada arco da rede, sua consideração, mesmo para uma rede 

microssimulada de pequeno porte, como é o caso da rede piloto, elevaria 

demasiadamente os esforços de calibração, principalmente por causa da elevada 

variação observada nos resultados de todos os arcos com a alteração de qualquer 

parâmetro de qualquer arco da rede, como já foi ressaltado.  

O valor da variável foi obtido agregando o tempo de viagem em todos os arcos 

que fazem parte de uma mesma via da rede. No cálculo deste valor, foram considerados 

os tempos de viagem necessários para percorrer o arco, bem como os atrasos sofridos 

pelos veículos nas interseções, semaforizadas ou não.  

Os valores de tempo de viagem das vias e atraso nas interseções, modelados nos 

simuladores, foi comparado com o valor destes mesmos parâmetros coletados através da 

pesquisa de placas. 
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Mesossimulador 
 

No pacote computacional de mesossimulação, o processo foi bastante 

semelhante, porém a variável de desempenho avaliada foi o tempo de viagem no arco. 

Portanto, a comparação foi realizada para cada arco da rede. Vale mencionar que esta 

variável considera não só o tempo de viagem necessário para percorrer o arco, como 

também o atraso sofrido pelos veículos nas interseções, sejam essas semaforizadas ou 

não. Dessa forma, o tempo de viagem foi calculado utilizando funções do tipo BPR, que 

levam em consideração não só o atraso ocasionado por altos fluxos de veículos 

circulando pelo arco, como também por causa do controle implementado na saída do 

arco. 

No caso do pacote computacional utilizado na mesossimulação da rede piloto, 

primeiramente, realizou-se a alocação da matriz O/D ajustando o volume dos arcos 

alocados com os observados. Foram comparados os volumes dos arcos utilizando os 

vários modelos de alocação disponíveis no TransCAD. Todos os modelos apresentaram 

resultados satisfatórios, porque, como a rede é pequena e proporciona poucas opções de 

rotas alternativas, mesmo com o aumento do tempo de viagem da rota principal, com o 

atraso provocado pelo aumento do volume, não existem mais que duas rotas possíveis 

para balancear o tempo de viagem.  

Porém, dentre os modelos de alocação avaliados no mesossimulador, o que 

apresentou melhores resultados foi o modelo de equilíbrio do usuário, quando se 

avaliando o erro médio obtido com a verificação da diferença entre os valores alocados 

pelo modelo e observados no ASTRID, nos arcos desta rede com detectores. 

Na seqüência, partiu-se para a calibração dos dois parâmetros da função tipo 

BPR (α e β) a fim de igualar o valor do tempo de viagem em todos os arcos da rede. O 

método utilizado na calibração do mesossimulador foi similar ao utilizado na rede 

microssimulada; no entanto, como o tempo gasto em cada simulação da rede piloto no 

mesossimulador era da ordem de 50 vezes menor, o processo foi bem mais rápido. 

Além disso, a alteração dos valores dos parâmetros de entrada de um arco não 

apresentava qualquer influência nos resultados dos tempos de viagem dos outros arcos 

da rede, fato que facilitou bastante o processo de calibração. Isto ocorre principalmente 
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por causa do tratamento agregado dado aos elementos da simulação, decorrente da 

consideração de equações analíticas na definição do comportamento de cada arco.  

Assim, foram calibrados os parâmetros α e β de todos os arcos. Os valores 

encontrados para os parâmetros de calibração reproduziram com grande precisão os 

tempos de viagem observados nos arcos.  

 
4.4       CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Inicialmente, foram apresentados os passos realizados na concepção da rede 

piloto, salientando os dados que foram coletados. Depois foi descrito como deve ser 

realizada a calibração dos modelos utilizando a rede piloto, ressaltando o processo de 

variação dos parâmetros de calibração e mostrando como foi feita a comparação dos 

valores da medida de desempenho. O principal objetivo deste capítulo foi apresentar e 

detalhar as tarefas realizadas na calibração dos modelos utilizados nas simulações.   

Durante esta etapa, ficou clara a diferença de esforços para a calibração do 

microssimulador em relação ao mesossimulador. No microssimulador, além da 

dificuldade maior na implementação dos dados, o tempo de duração de cada simulação 

foi da ordem de 50 vezes maior do que no mesossimulador, o que exigiu a concepção de 

um processo automático para a realização da calibração do programa.  

Vale salientar também a impossibilidade de calibração no nível de arcos no 

modelo de microssimulação, o que foi realizado de maneira relativamente fácil no 

mesossimulador. Isto se deu por causa da variabilidade considerada no microssimulador 

que proporcionava alterações nos resultados de saída de todos os arcos, com a alteração 

de qualquer parâmetro de entrada de qualquer arco da rede.    

A seguir, no Capítulo 5, são apresentados os passos realizados na validação do 

modelo dos simuladores.  

 

 

 



 

 

75

CAPÍTULO 5 

 

VALIDAÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO 
 

 

5.1       INTRODUÇÃO 
 

No Capítulo 5 são mostrados e discutidos os passos realizados na validação dos 

programas de simulação nos dois níveis de modelagem. 

Inicialmente, na seção 5.2, é discutido como foi realizada a expansão dos 

parâmetros da rede piloto. Depois, no item 5.3, é apresentada a validação do simulador 

utilizando a rede de simulação, com a exibição da parte da extrapolação dos parâmetros 

das vias da rede piloto para a rede de simulação e a verificação da similaridade dos 

valores da medida de desempenho. Finalmente, na seção 5.4, são analisados os 

resultados embasando as conclusões, que são apresentadas no Capítulo 6. 

 
5.2       EXPANSÃO DOS PARÂMETROS DA REDE PILOTO 
 

Nesta parte do trabalho é discutida a preparação dos dados para implementação 

na rede de simulação. 

 
5.2.1    Classificação das Vias da Rede de Simulação 
 

Nesta pesquisa, decidiu-se utilizar o método proposto por PAULA (2006), 

originado a partir da adaptação da metodologia de avaliação do nível de serviço em vias 

urbanas do HCM2000 (TRB, 2000), para classificar as vias da rede de simulação. A 

classificação proposta tem uma estrutura que procura representar uma malha viária 

hierarquizada, considerando diversas características funcionais e de projeto das vias. No 

método de classificação de PAULA (2006), cada um dos critérios das categorias 

funcionais e de projeto possui duas ou mais opções de valores, os quais assumem uma 

pontuação pré-definida, obtendo-se, em função destes valores, um somatório final, para 

a determinação automática da categoria funcional e de projeto e, consequentemente, a 

classe da via. 
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Neste ponto, vale ressaltar que o procedimento proposto por PAULA (2006) 

trata exclusivamente de vias arteriais, não contemplando parte significativa das vias da 

rede de simulação. Portanto, nesta aplicação, foi necessário realizar uma adequação no 

método de classificação proposto por PAULA (2006), de modo a considerar também 

vias urbanas coletoras e locais. Vale dizer também que a classificação viária planejada 

para o município de Fortaleza, a qual se encontra presente na Legislação Municipal, não 

reflete o que é observado no cenário real. Assim, a classificação das vias foi baseada na 

sua função prática para o sistema viário da cidade. A conclusão do estudo de PAULA 

(2006) estabeleceu a eliminação de dois critérios, dos oito propostos na metodologia 

original do HCM2000, que não apresentaram relevância para a classificação das vias 

arteriais de Fortaleza, restando ainda seis critérios, os quais podem ser visualizados na 

Tabela 5.1.  

Tabela 5.1: Critérios propostos para a classificação das vias arteriais de Fortaleza 
Critérios Valores 

Tipo de seção transversal 

• Pista dupla / Múltiplas faixas por sentido / 
Sentido duplo 

• Pista dupla ou simples / Duas faixas por 
sentido / Sentido duplo 

• Pistas simples / Duas faixas / Sentido único 

Adensamento do uso do solo do entorno 

• Baixo – Uso residencial e/ou comercial / 
Edificações de baixo gabarito 

• Médio – Uso residencial e/ou comercial / 
Edificações de alto gabarito 

• Elevado – Uso comercial / Edificações de 
alto gabarito 

Densidade de acesso aos lotes 
• Baixa  
• Média 
• Elevada  

Manobras de estacionamento 

• Baixa – Pouco ou nenhum estacionamento 
• Médio – Com a maioria dos 

estacionamentos em recuo 
• Elevado – Com a maioria dos 

estacionamentos ao longo da via 

Conversões à esquerda e retornos • Insignificante 
• Significante 

Densidade semafórica 
• Baixa (1 a 3 semáforos/km)  
• Média (3,1 a 5 semáforos/km) 
• Elevada (5,1 a 8 semáforos/km) 

Fonte: Paula (2006) 

 

A concepção do método de classificação das vias coletoras e locais da rede de 

simulação começou com a análise dos critérios propostos por PAULA (2006).  
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A metodologia de PAULA (2006) foi aplicada em todas as vias da rede de 

simulação, de maneira que as vias arteriais desta rede foram classificadas utilizando este 

método. As vias coletoras e locais foram agrupadas todas na mesma classe, assim, estas 

tiveram a sua classificação realizada com base na metodologia de PAULA (2006) 

adaptada. 

Primeiramente, foram feitas análises de sensibilidade de todos os critérios do 

método de PAULA (2006), chegando-se à conclusão que dois dos critérios deste 

método não eram relevantes para a proposta de classificação de vias coletoras e locais 

sugerida nesta pesquisa.  

Os critérios foram eliminados quando apresentaram sempre o mesmo valor para 

todas as vias analisadas. Foram retirados da metodologia adaptada os critérios referentes 

à densidade de acesso aos lotes e conversões e retornos. 

Como a cidade de Fortaleza apresenta uma configuração de malha viária 

bastante reticulada, principalmente na área selecionada para a realização do estudo, a 

densidade de acesso aos lotes é praticamente a mesma.  

Quanto ao critério das conversões à esquerda e retornos, este tipo de operação 

foi abolido por opção do órgão que gerencia o trânsito da cidade, na tentativa de 

aumentar a segurança e fluidez no fluxo de veículos.  

É importante salientar que todos os critérios considerados têm os mesmos 

valores dos critérios propostos por PAULA (2006), a não ser o critério referente à 

densidade semafórica das vias, que teve seus valores diminuídos. 

Isto se deve ao fato de que as vias coletoras e locais, por apresentarem um fluxo 

veicular menor, também apresentam uma densidade semafórica menor. Os critérios e 

valores dos parâmetros considerados, bem como a sua definição, estão apresentados na 

Tabela 5.2, a seguir. 
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Tabela 5.2: Critérios propostos para a classificação das vias coletoras/locais de 
Fortaleza 
 

Critérios Valores 

Tipo de seção transversal 

• Pista dupla / Múltiplas faixas por sentido / 
Sentido duplo 

• Pista dupla ou simples / Duas faixas por 
sentido / Sentido duplo 

• Pistas simples / Duas faixas / Sentido único  

Adensamento do uso do solo do entorno 

• Baixo – Uso residencial e/ou comercial / 
Edificações de baixo gabarito 

• Médio – Uso residencial e/ou comercial / 
Edificações de alto gabarito 

• Elevado – Uso comercial / Edificações de 
alto gabarito 

Manobras de estacionamento 

• Baixa – Pouco ou nenhum estacionamento 
• Médio – Com a maioria dos estacionamentos 

em recuo 
• Elevado – Com a maioria dos 

estacionamentos ao longo da via 

Densidade semafórica 
• Baixa (0 a 1 semáforos/km)  
• Média (2 a 3 semáforos/km) 
• Elevada (4 ou mais semáforos/km) 

 
Baseando-se nos critérios apresentados na Tabela 5.2, foram classificadas todas 

as vias coletoras e locais constantes na rede de simulação, concluindo o processo de 

agrupamento das vias da rede de simulação, o que permitiu o início do processo de 

extrapolação dos dados de entrada, calibrados nos arcos da rede piloto, para os arcos da 

rede maior.  

O resultado do processo de atribuição de valores e a pontuação referente a cada 

critério utilizado para fazer a classificação das vias pode ser visualizado no Anexo I, no 

final do trabalho. Os grupos formados com a aplicação da metodologia de PAULA 

(2006) adaptada estão apresentados na Tabela 5.3.  
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Tabela 5.3: Classificação das vias da aplicação do procedimento em Fortaleza 
 Rede Piloto Rede de Simulação 

Grupo 1 
Vias Coletoras / Locais 

Monsenhor Bruno 
José Lourenço 

Silva Paulet 
Monsenhor Bruno 
José Lourenço 
Joaquim Nabuco 
Vicente Linhares 
Gonçalves Ledo 
Pinto Madeira 
Moreira da Rocha 
Desembargador Leite Albuquerque 

Grupo 2 
Vias Coletoras / Locais Carlos Vasconcelos 

José Vilar 
João Cordeiro 
Osvaldo Cruz 
João Carvalho 
Carlos Vasconcelos 
Ildefonso Albano 
Tibúrcio Cavalcante 

Grupo 3 
Vias Arteriais 

Pereira Filgueiras 
Santos Dumont  

Costa Barros 

Tenente Benévolo 
Torres Câmara 
Santos Dumont I 
Pereira Filgueiras 
Dom Luis  
Costa barros 

Grupo 4 
Vias Arteriais 

Barão de Studart 
Rui Barbosa 

Rui Barbosa 
Barão de Studart 
Santos Dumont II 
Júlio Ventura 
Padre Antonio Tomás 
Heráclito Graça 

 

 
5.2.2    Agregação dos Dados de Entrada dos Arcos da Rede Piloto 
 

O principal objetivo desta parte do procedimento foi fazer com que todos os 

arcos da mesma via da rede tivessem os mesmos parâmetros de entrada, como já foi 

comentado. Vale lembrar que no microssimulador este processo de agregação não foi 

necessário, pois a calibração da rede piloto já se deu no nível de vias.  

Posteriormente, no nível de vias, foi feita uma análise da variância de todos os 

parâmetros de entrada das vias de um mesmo grupo, de modo a verificar se os valores 

médios poderiam ser representativos para o conjunto das vias em cada categoria. Assim, 

com a constatação da similaridade entre os valores dos parâmetros das vias de cada 

agrupamento, foi feita a média dos valores dos parâmetros das vias e obteve-se o valor 
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representativo de cada grupo. Destaca-se que, se for observada grande variância entre as 

vias de uma mesma categoria é necessário realizar a sua sub-classificação. 

A seguir, na Tabela 5.4, podem ser visualizados os parâmetros médios obtidos 

com a agregação dos valores das vias da rede piloto para cada grupo no 

microssimulador.  

Tabela 5.4: Parâmetros adotados para os grupos de vias no microssimulador 
Velocidade 

de Fluxo 
Livre

Capacidade Número 
de Faixas

Coeficiente de 
Variação da 
Velocidade

Velocidade na 
Capacidade

Densidade de 
Congestionamento

GRUPO 1
JOSÉ LOURENÇO 60 1670 2 0,22 25 150
MOSENHOR BRUNO 60 1670 2 0,5 30 150

MÉDIA 60 1670 - 0,36 28 150
GRUPO 2
CARLOS VASCONCELOS 60 1500 2 0,5 30 150

MÉDIA 60 1500 - 0,50 30 150
GRUPO 3
COSTA BARROS 60 1800 2 0,47 35 150
SANTOS DUMONT 60 2200 2 0 45 157
PEREIRA FILGUEIRAS 60 1550 2 0,47 25 150

MÉDIA 60 1850 - 0,31 35 152
GRUPO 4
BARÃO DE STUDART 60 1650 2 0,24 45 150
RUI BARBOSA 60 1450 3 0,03 41 150

MÉDIA 60 1550 - 0,14 43 150  

A Tabela 5.5 exibe os valores representativos de cada categoria implementados 

na rede de simulação no TransCAD. 

Tabela 5.5: Parâmetros adotados para os grupos de vias no mesossimulador 

Velocidade de 
Fluxo Livre Capacidade α β

GRUPO 1
JOSÉ LOURENÇO 40 1250 5,98 1,21
MOSENHOR BRUNO 40 1350 6,44 1,49

MÉDIA 40 1300 6,21 1,35
GRUPO 2
CARLOS VASCONCELOS 40 1800 8,7 3,23

MÉDIA 40 1800 8,70 3,23
GRUPO 3
COSTA BARROS 60 1900 6,83 0,45
SANTOS DUMONT 60 1750 7,48 0,22
PEREIRA FILGUEIRAS 60 1600 7,76 0,76

MÉDIA 60 1750 7,36 0,48
GRUPO 4
BARÃO DE STUDART 60 1650 6,22 0,78
RUI BARBOSA 60 1350 5,2 0,14

MÉDIA 60 1500 5,71 0,46  
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Na Tabela 5.5 pode-se perceber claramente a existência de um padrão nos 

parâmetros encontrados. Nos grupos das vias arteriais (grupos 3 e 4) foram encontrados 

valores de β inferiores a 1, enquanto que no grupo das vias coletoras/locais (grupos 1 e 

2) foram observados valores bem superiores a 1 para o parâmetro β. 

As curvas representativas das funções de impedância para cada um dos grupos 1 

e 2, fazendo variar a razão volume/capacidade, podem ser visualizadas na Figura 5.1. 

GRUPO 01 – Mons. Bruno / José Lourenço GRUPO 2 – Carlos Vasconcelos 
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Figura 5.1: Curvas de tempos de viagem das vias coletoras/locais. 

 
 
Na Figura 5.2, são apresentadas as curvas de tempos de viagem, variando os 

níveis de volume/capacidade, das vias arteriais. 

GRUPO 3 – Costa Barros /  
                     Santos Dumont / 
                     Pereira Filgueiras 

  GRUPO 4 – Barão de Studart 
                       Rui Barbosa 
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Figura 5.2: Curvas de tempos de viagem das vias arteriais 
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A função de tempo de viagem tipo BPR calcula o tempo de viagem no arco em 

função de quatro parâmetros: i) o tempo de fluxo livre do arco; ii) a relação 

volume/capacidade; iii) o parâmetro linear de calibração da função (α); e iv) o 

parâmetro exponencial de calibração da função (β). Com base no tempo de fluxo livre 

nos arcos e no α e β calibrados, é possível prever, para qualquer valor da relação 

volume/capacidade, o tempo de viagem em qualquer arco da rede.  

 

Os valores de α e β têm total influência no formato desta curva, quanto menores 

os valores de α e maiores os valores de β, mais linear se torna a curva, 

consequentemente, quanto menores os valores de β e maiores os de α, a curva se torna 

cada vez menos linear. 

 

Os valores padrão dos parâmetros α e β são 0,15 e 4, respectivamente. É fácil 

perceber que os valores encontrados na pesquisa são diferentes destes, o que era um 

resultado esperado, pois estes valores foram concebidos para a análise de vias sem 

interrupção no tráfego (vias expressas), que são muito diferentes das vias urbanas 

analisadas no presente estudo.   

 

Os valores de β encontrados para as vias arteriais da rede simulada (menores do 

que um) indicam que os valores dos tempos de viagem nos arcos se alteram 

vagarosamente com o aumento da relação volume/capacidade, sendo observado um 

crescimento um pouco mais acelerado para valores pequenos da relação 

volume/capacidade. 

 

Isto se explica principalmente, pela alta densidade semafórica observadas nestas 

vias, fazendo com que o tempo de viagem seja mais estável, além disso, são observadas 

poucas interferências laterais nestas vias, o que aumenta mais a estabilidade dos tempos 

de viagem. Os semáforos determinam o tempo disponível para cada aproximação das 

vias, organizando o fluxo de maneira que, para qualquer valor de volume/capacidade, o 

tempo de percurso de determinada via é praticamente constante. 

Por outro lado, os valores de β superiores a 1 encontrados na representação dos 

tempos de viagem das vias coletoras e locais indicam que o aumento no tempo de 
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viagem é relativamente baixo e inalterado para valores de volume/capacidade menores 

do que 1, porém, quando a relação volume/capacidade se aproxima de 1 ou é superior a 

1, o tempo de viagem sobe rapidamente atendendo ao estímulo provocado pelo β. Este 

comportamento da curva é contrário ao observado para as vias arteriais, os possíveis 

motivos estão listados a seguir.   

As vias coletoras e locais têm a característica de ter poucos semáforos, 

consequentemente, os condutores que trafegam por elas têm que enfrentar a corrente 

conflitante, que tem prioridade de passagem. Além disso, estas vias apresentam 

interferências laterais muito fortes, impedindo o fluxo de tráfego pleno nos seus arcos, 

este que se dá de forma bastante imprevisível. E ainda, vale lembrar que a capacidade 

destas vias, no período estudado, é bem baixa. Dessa forma, o valor do tempo de 

viagem nestas vias é bastante instável, ou seja, apresenta uma alta variância, sendo 

aceitável o comportamento das curvas observado na Figura 5.1. Percebe-se que o 

modelo do programa de mesossimulação está aumentando o tempo de viagem, em 

relação ao tempo de viagem de fluxo livre, utilizando principalmente a parcela linear da 

equação de tempo de viagem.  

Após a implementação dos valores médios dos parâmetros de calibração das 

vias, encontrados para as vias da rede piloto, na rede de simulação, partiu-se para a 

validação do modelo de simulação. 

 
5.3      VALIDAÇÃO DOS SIMULADORES 
 

A efetividade da calibração realizada deve ser constatada com a etapa de 

comparação da medida de desempenho selecionada para a validação, no caso, o “tempo 

de viagem nos arcos com laços detectores do SCOOT”. Se o resultado obtido nesta 

etapa não for satisfatório o processo de calibração não foi bem efetuado e deve ser 

refeito. Esta etapa do trabalho é composta de duas atividades principais exibidas em 

seguida: a extrapolação dos valores dos agrupamentos de vias da rede piloto para a rede 

de simulação e a verificação da similaridade dos valores da medida de desempenho. 
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5.3.1    Extrapolação dos Parâmetros para a Rede de Simulação 
 

A extrapolação dos parâmetros da rede piloto mostrou-se uma das etapas menos 

complexas do procedimento, na medida em que consistiu na implementação dos 

parâmetros de cada grupo estabelecido com a classificação das vias da rede piloto, nos 

grupos de vias considerados semelhantes na rede de simulação. Portanto, este é um 

processo de configuração dos dados de entrada do simulador de acordo com o resultado 

do agrupamento das vias. 

 
5.3.2    Verificação da Similaridade dos Valores da Medida de Desempenho 
 

A última etapa do procedimento consiste na verificação da similaridade dos 

valores da medida de desempenho. Esta verificação deve ser realizada após a 

implementação dos valores agregados dos agrupamentos de vias semelhantes da rede 

piloto na rede de simulação, sem fazer qualquer alteração nos valores destes parâmetros 

de entrada. Esta etapa está descrita a seguir com as suas especificidades ressaltadas em 

cada um dos níveis de simulação. 

Microssimulador 
 

Nesta parte da pesquisa, a rede de simulação foi microssimulada com os 

parâmetros de entrada extraídos das vias da rede piloto, de acordo com os grupos 

originados com a classificação apresentada no item 5.2.1. Em seguida, realizou-se a 

etapa de validação do modelo a partir da comparação dos valores da variável “tempo de 

viagem nos arcos com laços detectores do SCOOT” simulados pelo INTEGRATION, 

com os valores modelados pelo sistema operacional do CTAFOR, considerados valores 

proxy dos observados em campo.  

Como amostra dos dados modelados pelo SCOOT, foi considerado um conjunto 

de observações de tempo de viagem e fluxo nos arcos, no período do pico da tarde, nos 

meses de abril, maio e junho de 2006, considerando-se a mediana como valor 

representativo da amostra, após um tratamento com vistas à eliminação de valores 

extremos.  
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Mesossimulador 
 

O processo realizado no pacote computacional TransCAD foi análogo ao 

realizado no microssimulador, no que diz respeito à validação do simulador. Entretanto, 

houve uma diferença básica quanto à calibração dos parâmetros na rede piloto que foi 

realizada no nível de arcos. Portanto, antes de proceder a expansão dos parâmetros de 

entrada para a rede de simulação, foi necessário agregar espacialmente os arcos, 

constituindo assim os elementos “vias”, com atributos definidos pela média dos 

atributos dos seus arcos. Em seguida realizou-se o processo idêntico ao do 

microssimulador de agregação das vias da rede piloto obtendo o valor dos parâmetros 

que representam cada classe do agrupamento de vias da rede de simulação, os quais 

estão apresentados no item 5.2.2. 

Ao final, com os parâmetros da rede piloto agregados e implementados na rede 

de simulação, o modelo de mesossimulação do TransCAD foi validado com base na 

variável “tempo de viagem nos arcos com laços detectores do SCOOT”, comparando os 

valores simulados com aqueles obtidos diretamente do banco de dados do SCOOT.  

Vale ressaltar que foi utilizada a mesma amostra de dados do ASTRID usada no 

microssimulador para a validação do programa de mesossimulação. 

 
5.4       ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Esta seção apresenta os resultados da validação dos dois modelos de simulação 

de tráfego. Além da apresentação do produto final obtido no INTEGRATION e no 

TransCAD, são feitas considerações a respeito destes resultados, a fim de embasar a 

etapa de conclusão do estudo, que está apresentada no Capítulo 6. 

Microssimulador 

É possível perceber pela Figura 5.3 que na maioria dos arcos semaforizados 

(elementos da análise de validação) o volume foi subestimado pelo microssimulador, ou 

seja, durante o processo de alocação dos veículos da matriz O/D na rede de simulação 

circularam menos veículos por estes arcos do que o observado em campo. Como 

conseqüência, tem-se um maior número de viagens utilizando rotas que contemplam 

arcos de vias secundárias.  
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No presente estudo optou-se por utilizar, no INTEGRATION, a alocação 

dinâmica do tráfego como método para carregar a rede de simulação com os veículos da 

matriz O/D. Então, é possível concluir que, para o modelo, os arcos não semaforizados 

da rede de simulação proporcionaram tempos de viagem menores, atraindo os 

condutores para trafegar por estes.  

Volumes y = 0,5418x + 286,53
R2 = 0,3657
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Figura 5.3: Comparação dos volumes nos arcos semaforizados observados e simulados 
no microssimulador. 

 

Como conseqüência da alocação subestimada por parte do modelo de 

microssimulação de tráfego, tem-se o resultado apresentado na Figura 5.4. O tempo de 

viagem, na maioria dos arcos semaforizados da rede de simulação, também foi menor 

do que o observado em campo. Como passaram, durante a simulação, menos veículos 

nestes arcos, era esperado que o tempo de viagem simulado para estes também fosse 

menor. Alguns fatores podem ser enumerados como possíveis causadores destas 

inconsistências, observadas nos resultados do modelo de microssimulação.   
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Figura 5.4: Comparação dos tempos de viagem nos arcos semaforizados observados e 
simulados no microssimulador.  

 

Como recomendado no procedimento, a rede piloto deve ser selecionada de 

forma que os seus arcos representem da melhor maneira possível os arcos da rede de 

simulação. Porém, no presente estudo a rede piloto foi selecionada na parte mais 

adensada da rede de simulação, acreditando-se que esta representaria de forma 

condizente toda a rede simulada. Observa-se na rede piloto grande densidade 

semafórica e alta densidade no uso do solo lindeiro para fins comerciais. Em grande 

parte da rede de simulação também podem ser observados estes níveis de adensamento, 

porém, alguns trechos desta rede mostram-se menos saturados e com características 
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diferentes das observadas nos arcos da rede piloto. Assim, em alguns arcos 

semaforizados da rede de simulação, foram especificados parâmetros de entrada do 

modelo de elementos de áreas bastante adensadas (rede piloto), quando na verdade estas 

áreas apresentavam uma saturação levemente inferior (rede de simulação), mesmo com 

a classificação das vias confirmando a similaridade das vias das duas redes. 

Consequentemente, os veículos circulantes em certos arcos semaforizados na malha 

viária real, optavam no modelo por utilizar outros caminhos menos saturados 

procurando as vias secundárias para conseguir chegar ao seu destino com menos 

impedância.   

Outras duas etapas podem provocar distorções nos resultados: a) a classificação 

das vias; e b) a agregação dos resultados. Acredita-se que o método de classificação 

utilizado no presente estudo categorizou as vias de forma consistente.  

A opção pela realização da média aritmética dos valores das vias da rede piloto 

durante a agregação dos resultados é muito importante para a manutenção do caráter 

eminentemente prático proposto no procedimento; no entanto, isto pode ter acarretado 

resultados discrepantes, por causa da alteração dos valores encontrados para cada via 

dentro dos agrupamentos de vias da rede piloto.  

Acredita-se que o distúrbio implementado na rede de simulação, como 

conseqüência desta diferença nos parâmetros de certos arcos, teve uma forte influência 

nos resultados encontrados, na medida em que durante o processo de calibração do 

microssimulador foi verificada uma grande instabilidade nos valores dos resultados de 

saída de todos os arcos da rede.  

Mesossimulador 

O resultado da alocação das demandas da matriz O/D nos arcos da rede no 

mesossimulador de tráfego, exibido na Figura 5.5, pode ser considerado satisfatório, na 

medida em que não foi observada tendência de super ou subestimação de valores e o 

erro médio observado foi aproximadamente 18 %.   
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Volumes y = 0,6414x + 328,82
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Figura 5.5: Volumes nos arcos semaforizados observados e simulados no 
mesossimulador. 

 

A modelagem agregada dos elementos da rede viária, considerando as relações 

analíticas para cada arco e a sua iteração com os dispositivos de controle semafórico 

modelados pelo pacote de mesossimulação do TransCAD mostrou-se condizente com a 

realidade observada na representação da porção da malha viária urbana de Fortaleza 

selecionada para o estudo. 

Na Figura 5.6 pode ser visualizado que os tempos de viagem dos arcos 

semaforizados apresentaram tendência de superestimação. Mesmo com a representação 

aceitável dos volumes, foram observados tempos modelados maiores que os observados 

na realidade. 
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Figura 5.6: Tempos de viagem nos arcos semaforizados observados e simulados no 
mesossimulador. 

 

Esta inconsistência pode ser explicada pela desconsideração das diferenças entre 

os instantes de abertura dos semáforos por parte do modelo de mesossimulação. O 

programa utilizado é capaz de modelar o atraso sofrido pelo pelotão de veículos em um 

nó semaforizado, entretanto não possibilita a representação das defasagens entre os 

semáforos da rede. Para o modelo, os semáforos iniciam a simulação com o tempo de 

verde para o primeiro estágio começando no mesmo instante. Além disso, vale lembrar 

que, especialmente nesta pesquisa, a área simulada é controlada por semáforos do 

CTAFOR, com otimização de ciclos, partições de verde e defasagens, em tempo real. 

Além de não representar a defasagem, os semáforos no TransCAD sempre operam com 

tempo fixo, outra premissa forte assumida no estudo que pode ter contribuído para a 

obtenção dos resultados apresentados. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

6.1       CONCLUSÕES 
 

Uma das ferramentas mais importantes no auxílio do trabalho do engenheiro de 

transportes é a modelagem do fluxo de tráfego na infra-estrutura viária. Através deste 

ferramental, podem ser realizadas análises do desempenho de novas estratégias e 

políticas de gerência e controle de tráfego, idealizadas para potencializar a eficiência do 

sistema de transportes. Consequentemente, os modelos de simulação de tráfego vêm se 

constituindo em ferramentas analíticas cada vez mais empregadas no planejamento e 

operação do sistema de transportes, permitindo análises mais sólidas de sistemas 

complexos. 

Os pacotes de simulação computacional existentes são bastante robustos e 

permitem a representação de inúmeros fenômenos inerentes ao tráfego, como: a 

implementação ou duplicação de vias, alterações na circulação viária ou definição de 

rotas preferenciais, alterações em planos semafóricos, dentre outros. Todavia, as etapas 

de calibração e validação do modelo do pacote computacional empregado em um estudo 

são fundamentais para que o simulador possa fornecer resultados confiáveis a respeito 

do sistema de tráfego.   

Nesse contexto, este trabalho de dissertação de mestrado propôs um 

procedimento de caráter eminentemente prático de calibração e validação de modelos de 

tráfego para a avaliação de intervenções tático-operacionais na malha viária urbana, 

com a organização das etapas facilitando a sua aplicação.  

Contudo, com relação às conclusões baseadas nas análises conduzidas neste 

estudo, convém ressaltar inicialmente que esta pesquisa consistiu em um esforço 

exploratório e investigativo, bem como de caráter confirmatório, sobre algumas 

hipóteses estabelecidas em relação às diferenças entre os modelos de simulação de 

tráfego, bem como à calibração e validação destes modelos.  
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Cabe salientar, portanto, que em conformidade com as expectativas geradas 

durante a pesquisa, este trabalho não pretendeu esgotar as discussões sobre a simulação 

do tráfego veicular ou sobre procedimentos de calibração e validação de modelos de 

simulação de tráfego, funcionando como primeiro passo na busca de esclarecimentos a 

respeito destes assuntos.      

Neste sentido, as conclusões concebidas a partir deste estudo destinam-se 

principalmente às experiências relacionadas ao processo metodológico aplicado e à 

avaliação crítica deste, com relação aos objetivos propostos e alcançados.  

Para solidificar as três primeiras etapas do procedimento, principalmente a etapa 

de seleção do modelo de simulação a ser utilizado na pesquisa, foi realizada uma 

revisão bibliográfica para permitir uma compreensão mais profunda sobre a simulação 

de tráfego, cumprindo assim o primeiro objetivo específico proposto no trabalho. Foram 

enumerados na revisão, as variáveis do fluxo de tráfego que são os fundamentos das 

formulações matemáticas constantes nos modelos incoporados nos programas de 

simulação de tráfego. Em seguida, a simulação de tráfego foi conceituada e foram 

explicitadas as diferenças dos três níveis de simulação.  

Com relação ao procedimento, este foi desenvolvido considerando a premissa de 

que a rede viária estudada tem laços detectores na maioria dos seus arcos, sendo estes 

dados utilizados principalmente na etapa de validação dos modelos de tráfego utilizados 

no estudo. Todas as etapas do procedimento merecem atenção, porém, duas etapas 

devem ser destacadas como primordiais na concretização da validação satisfatória do 

modelo empregado. A etapa de calibração da rede piloto e a de classificação das vias da 

rede de simulação. 

A rede piloto merece tratamento especial na medida em que o processo de 

validação do simulador na rede de simulação necessita da calibração deste na rede 

menor. Assim, deve ser realizada uma coleta de dados de forma que todos os dados da 

rede piloto estejam disponíveis da maneira mais desagregada possível para permitir a 

calibração sólida do simulador nesta etapa. A coleta de dados realizada permitiu a 

caracterização da rede piloto e da rede de simulação, espacialmente e operacionalmente, 

vencendo o segundo objetivo específico proposto no trabalho. 
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A etapa de classificação das vias da rede de simulação é, sem dúvida, uma das 

mais críticas do procedimento. Sua realização plena é imprescindível para se conseguir 

a validação do modelo utilizado na pesquisa. A classificação realizada no estudo foi 

fundamentada em um processo já existente, entretanto com a realização de uma 

adequação para permitir resultados mais consistentes com a realidade observada na 

malha viária da cidade de Fortaleza. Estes ajustes foram extremamente convenientes, na 

medida em que permitiram uma agregação e extrapolação dos dados de forma 

apropriada, possibilitando a validação do pacote computacional de mesossimulação, e a 

constatação de inconsistências no processo para o programa de microssimulação, 

vencendo o terceiro objetivo proposto no trabalho. 

No que se refere à comparação do processo de calibração e validação nos dois 

simuladores, pôde-se concluir que, quanto às diferenças existentes entre os níveis de 

modelagem, foi comprovada a necessidade de um esforço de calibração muito maior 

para os modelos de microssimulação na maioria dos aspectos, vencendo o quarto 

objetivo proposto no trabalho.  

Destaca-se, a respeito da etapa de validação dos simuladores, que a medida de 

desempenho empregada na validação foi “o tempo de viagem nos arcos com laços 

detectores do SCOOT”. O comportamento do tráfego nos arcos não semaforizados é 

diferente do comportamento dos arcos semaforizados (instrumentos da análise). É 

esperado que o microssimulador, em concordância com a maneira mais detalhada com 

que este representa o fluxo de tráfego, represente melhor o comportamento de arcos não 

semaforizados do que o mesossimulador. Dessa forma, acredita-se que se a análise 

realizada levasse em consideração também os resultados das vias sem os laços 

detectores (secundárias), seriam verificados resultados mais condizentes também no 

microssimulador de tráfego. 

Vale salientar que todos os dados de entrada necessários para executar o 

mesossimulador também são fundamentais para a utilização do microssimulador. 

Entretanto, como esperado, alguns dados que devem ser implementados no 

microssimulador não são essenciais para se realizar uma simulação no mesossimulador. 

O principal motivo identificado foi o nível de detalhes com que cada um dos 
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simuladores se propõe a representar o fluxo de tráfego na rede. Vale lembrar a 

observação de diferenças também na entrada dos dados nos simuladores.   

Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que após a utilização e análise 

do modelo proposto pelo HCM2000 para o cálculo da capacidade dos arcos não 

semaforizados, é recomenda a utilização desta formulação para o cálculo do valor deste 

parâmetro, na medida em que o modelo existente no corpo do simulador se mostrou 

adequado, apresentando valores semelhantes aos observados em todos os elementos da 

amostra coletada. 

Concluindo esta pesquisa de mestrado, considera-se que a simulação de tráfego é 

uma ferramenta bastante eficiente na caracterização do fluxo de veículos na malha 

viária, desde que o modelo empregado esteja devidamente calibrado e validado. O 

procedimento utilizado se mostrou batante prático, na medida em que a calibração dos 

modelos utilizando uma rede menor facilitou bastante o trabalho, permitindo, 

posteriormente, uma rápida validação dos modelos com a rede de simulação. Esta 

metodologia pode ser aplicada sem restrições, desde que os resultados encontrados nas 

etapas de calibração e validação do modelo sejam considerados satisfatórios.   

 

6.2       RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Ao longo do desenvolvimento do procedimento prático para calibração e 

validação de modelos para análise de intervenções tático-operacionais na malha viária 

urbana, alguns tópicos foram identificados para extensões e desenvolvimentos futuros. 

Dentre estes, é possível destacar aqueles de maior potencial:  

 

a) Desenvolver um método para a definição da rede de simulação, com a 

consideração de critérios quantitativos, permitindo o desenvolvimento 

de um padrão quando da seleção dos elementos componentes das redes 

simuladas. 

 

b) Empregar o procedimento com uso de outros programas de simulação e 

em outras regiões para a verificação da sua validade.  
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c) Utilizar o procedimento aplicando outras formas de calibração, como, 

por exemplo, a validação dos arcos da rede piloto microssimulada no 

nível de arcos. Porém, para isso, é necessária a utilização de 

procedimentos mais apurados de calibração, como: algoritmos 

genéticos, entre outros, o que descaracteriza a praticidade proposta no 

método desenvolvido nesta pesquisa de mestrado. 

 

d) Verificar outras formas de agregação dos parâmetros dos arcos da rede 

piloto, que não a média aritmética, para sua implementação na rede de 

simulação. 

 

e) Utilizar o procedimento selecionando outras variáveis de calibração, 

bem como outras medidas de desempenho, analisando a sua 

sensibilidade a este tipo de modificação. 

 
 
6.3       RECOMENDAÇÕES AOS TÉCNICOS 

Além destas recomendações, vale lembrar que os técnicos ao utilizar 

simuladores de tráfego devem atentar para o seguinte: 

  

a) Evitar a utilização dos parâmetros default dos simuladores, a menos 

que se tenha total segurança que estes parâmetros representam bem as 

características observadas na realidade estudada. 

 

b) O processo de simulação exige um forte esforço de coleta de dados, 

tanto para ser utilizado como entrada para os simuladores, quanto para 

servir como medida de desempenho. Este esforço deve ser realizado, 

para permitir uma plena calibração e validação do modelo do programa 

utilizado na modelagem, proporcionando resultados confiáveis. 

 

c) Devem ser verificadas todas as limitações e premissas do modelo a ser 

utilizado antes de empregá-lo. Estas características devem ser 

verificadas para que o modelo permita a realização plena dos objetivos 

propostos no início dos trabalhos. 
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d) É imprescindível que o técnico que vai utilizar o modelo entenda a 

lógica que fundamenta o mesmo, para evitar distorções na análise e 

permitir melhor utilização deste. 
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ANEXO I 
 

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS DE 
FORTALEZA 

 
O anexo I apresenta o resultado da classificação das vias realizada com a 

metodologia de PAULA (2006) adaptada. Estão apresentados também os critérios 
utilizados na classificação destas vias, bem como os valores de cada critério, e ainda, as 
classes determinadas no método de classificação. 
 
Tabela I.1: Classificação das vias da aplicação do procedimento em Fortaleza 
 

Tipo de seção transversal Influência das manobras de estacionamento Densidade semafórica Adensamento do solo do entorno TOTAL
Silva Paulet 1 1 1 1 4
Monsenhor Bruno 1 1 1 1 4
José Lourenço 1 1 1 1 4
Joaquim Nabuco 1 1 1 1 4
Vicente Linhares 1 1 1 1 4
Gonçalves Ledo 1 1 1 1 4
Pinto Madeira 1 1 1 1 4
Moreira da Rocha 1 1 1 1 4
Desmbargador Leite Albuquerque 1 1 1 1 4
José Vilar 1 1 2 1 5
João Cordeiro 1 1 2 1 5
Osvaldo Cruz 1 1 2 1 5
João Carvalho 1 2 1 1 5
Tenente Benévolo 1 2 2 1 6
Torres Camara 1 1 3 2 7
Carlos Vasconcelos 1 2 3 1 7
Ildefonso Albano 1 2 3 1 7
Tiburcio Cavalcante 1 2 3 1 7
Pereira Filgueiras 1 2 3 2 8
Tenente Benévolo 1 2 3 2 8
Torres Camara 1 2 3 2 8
Santos Dumont I 1 2 3 2 8
Costa Barros 1 2 3 2 8
Dom Luis 2 2 2 3 9
Barão de Studart 2 2 3 3 10
Santos Dumont II 2 3 3 3 11
Padre Antonio Tomás 2 3 3 3 11
Júlio Ventura 2 2 3 3 10
Heráclito Graça 2 3 3 3 11
Rui Barbosa 3 2 3 2 10  
Pontos

3 2 1

Parâmetro I - Seção
1 ou 2 Sentidos 2 Sentidos 1 Sentido
3 Faixas 2 Faixas 1 ou 2 Faixas

Parâmetro II - Estacionamento
Alta Média Baixa

Parâmetro III - Semáforos
4 ou mais 2 ou 3 0 ou 1

Parâmetro IV - Uso do solo
Alto Médio Baixo  

Até 4 pontos
Tipo 1
De 5 a 7 pontos
Tipo 2
De 8 a 9 pontos
Tipo 3
De 10 a 12 pontos
Tipo 4  
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ANEXO II 

REDES SIMULADAS  
 

Como já foi ressaltado no corpo da dissertação, antes de iniciar a realização da 

modelagem propriamente dita, é necessário definir de forma bastante consistente a rede 

de simulação, com a enumeração de seus elementos, e ainda, a caracterização desta rede 

para a verificação da existência de aspectos espeíficos da região simulada.  A primeira 

parte do anexo II apresenta a rede piloto que foi codificada no programa AUTOCAD, 

esta que pode ser visualizada na Figura 1.1.  

 
 

Figura II.1: Rede piloto no programa AUTOCAD. 
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A Figura 1.1 apresenta a rede que foi codificada nos dois simuladores, com a 

especificação dos números identificadores dos nós e arcos e a localização dos laços de 

coleta de fluxo veicular do sistema SCOOT. Além disso, são apresentadas as posições 

dos semáforos e a localização dos centróides representando a atividade de 

estacionamento, muito observada na área simulada. 

A seguir está apresentada a rede piloto codificada no programa INTEGRATION. 

 
Figura II.2: Rede piloto no programa INTEGRATION 

 

Como o microssimulador INTEGRATION simula cada veículo individualmente 

e possui uma interface de apresentação da simulação ao usuário, durante a simulação é 

possível visualizar o deslocamento de cada vículo pela rede viária.  
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A seguir está apresentada a rede piloto codificada no programa TransCAD. 

 
Figura II.3: Rede piloto no programa TransCAD. 

Na figura 1.3 estão apresentados a localização dos nós e arcos, bem como a 

identificação dos arcos e o sentidos das vias.. 
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A seguir está apresentada a rede de simulação codificada no programa 

INTEGRATION. 

 

Figura II.4: Rede de simulação no programa INTEGRATION. 
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A seguir está apresentada a rede de simulação codificada no programa 

TransCAD. 

 
 

Figura II.5: Rede de simulação no programa TransCAD. 

Na figura 1.5 estão apresentados a localização dos nós, arcos, bem como o nome 

das vias que fazem parte da rede de simulação. 
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A seguir pode ser visualizada a localização dos semáforos da rede de simulação 

e o número de identificação destes, com relação à organização da divisão de Controle de 

Tráfego em Área de Fortaleza.   

  
 

Figura II.6:  Localização dos semáforos na rede de simulação.. 
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ANEXO III 

FORMATO DA TABELA UTILIZADA NA        

VALIDAÇÃO DOS SIMULADORES  

 
Para a validação dos programas, após a realização das simulações, eram 

coletados os tempos de viagem e os volumes em cada um dos arcos, que eram 

comparados, em seguida, com os valores destas mesmas variáveis modelados no 

ASTRID com base nos dados da estimação do volume que são coletados através dos 

laços indutivos. Abaixo pode ser verificado o formato da tabela utilizado para fazer a 

comparação destas variáveis, com a finalidade de validar os simuladores empregados na 

pesquisa. 

Tabela III.1: Formato da tabela utilizada na validação dos simuladores. 
 

ID_ABBA LINK SCOOT TV SCOOT TV INTEGRATION TV TRANSCAD VOL SCOOT VOL INTEGRATION VOL TRANSCAD
45 054:c 56 11 56 1108 662 885
35 054:d 25 14 40 1252 904 1419
14 055:e 30 11 37 732 623 810
34 055:g 23 13 35 1043 507 705

117 058:g 17 22 21 966 875 879
106 058:h 31 8 33 1232 871 1175
88 073:a 31 21 46 1744 1290 1478

205 100:a 25 53 49 746 588 652
97 100:c 31 11 39 998 842 732
44 110:e 42 18 48 780 591 613
55 110:h 40 42 25 1151 1044 847

181 141:a 26 14 37 706 576 810
13 141:c 35 11 36 948 543 750

188 141:d 29 16 47 1060 1428 645
23 164:e 33 28 37 1374 1144 853
24 164:h 25 16 43 1170 769 1618
7 165:a 33 10 38 857 766 888

109 169:f 30 36 30 1288 972 1314
47 177:a 43 15 59 1580 1056 1072

201 177:d 25 33 27 1158 1015 1154
79 201:d 36 12 63 1102 1024 1050

163 209:e 37 26 52 583 589 607
175 209:f 54 39 52 895 1025 1056
180 209:g 17 22 34 725 583 639
183 221:h 26 18 49 1220 1558 960
162 222:a 37 32 38 556 881 887
142 224:d 30 19 41 1431 1464 1479
102 255:d 22 7 32 1190 795 1073
155 259:a 18 12 18 572 564 569
164 259:c 37 21 53 678 588 651
38 275:h 47 60 66 1005 773 1127
28 276:c 44 29 27 909 337 1291

202 287:d 11 5 20 876 758 770
196 305:d 74 25 96 1300 1353 881
111 316:b 24 62 30 1243 757 1307
56 317:d 11 8 26 738 707 1013
40 354:p 21 22 39 1350 769 1304
68 375:h 47 33 65 912 1009 776

131 389:e 49 49 27 947 756 1210
168 390:a 28 26 15 578 852 674
121 412:b 27 7 33 852 798 1140
114 412:d 18 7 33 1151 813 1145  


