
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

RODOLFO MOREIRA CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL DO TRÁFEGO URBANO COM O 

AUXÍLIO DE MICROSSIMULAÇÃO: CASO DA INTERSEÇÃO BR-116 X AV. 

VISCONDE DO RIO BRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013



 

 

RODOLFO MOREIRA CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL DO TRÁFEGO URBANO COM O 

AUXÍLIO DE MICROSSIMULAÇÃO: CASO DA INTERSEÇÃO BR-116 X AV. 

VISCONDE DO RIO BRANCO 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Engenharia Civil do Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial à obtenção do título de Engenheiro 

Civil. 

 

Orientador: Prof. Dr. Manoel Mendonça de 

Castro Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013  



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

C364p Cavalcante, Rodolfo Moreira.
    Planejamento tático-operacional do tráfego urbano com o auxílio de microssimulação  : caso da
interseção BR-116 x Av. Visconde do Rio Branco / Rodolfo Moreira Cavalcante. – 2013.
    56 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia,
Curso de Engenharia Civil, Fortaleza, 2013.
     Orientação: Prof. Dr. Manoel Mendonça de Castro Neto.

    1. Microssimulação de tráfego. 2. Planejamento e operação de sistemas de transportes. 3. Tráfego
urbano. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 620



 

 

RODOLFO MOREIRA CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL DO TRÁFEGO URBANO COM O 

AUXÍLIO DE MICROSSIMULAÇÃO: CASO DA INTERSEÇÃO BR-116 X AV. 

VISCONDE DO RIO BRANCO 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Engenharia Civil do Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial à obtenção do título de Engenheiro 
Civil. 
 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Manoel Mendonça de Castro Neto, Ph.D. 

Orientador 

 

_________________________________________ 

Prof. Flávio José Craveiro Cunto, Ph.D. 

Avaliador interno 

 

_________________________________________ 

Eng. Francisco Suliano Mesquita Paula, M.Sc. 

 Avaliador externo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Socorro e Osvaldo. 



 

 

AGRADECIMENTO 
 

Aos meus colegas de CTAFOR, Juliana, Gustavo, Falcão, Eduardo, Lélio, Saulo, 

Viviane, João Paulo, Paulo Bruno, Diego, Marco, Amanda e Vanessa, que tornam o ambiente 

profissional tão agradável e me fazem sentir parte de uma verdadeira família. Nós 

acreditamos no que fazemos.  

Aos participantes da banca examinadora, Professor Flávio José Craveiro Cunto, 

Professor Manoel Mendonça de Castro Neto e Engenheiro Francisco Suliano Mesquita Paula, 

pelo tempo, pelas valiosas colaborações e sugestões e pela atenção dispensada. 

Ao Professor Manoel, pela excelente orientação, paciência e compreensão. 

Aprendi muito nesse período de orientação. 

Aos colegas de turma, por todos os desafios que passamos juntos. 

À minha namorada, Roberta, pelo apoio. 

Ao meu tio e padrinho, Flauber, por me ajudar quando eu mais precisei. 

À minha mãe, por me ensinar que as faltas que se sofre não justificam as faltas 

cometidas. 

Ao meu pai, por me mostrar que ser generoso é mais importante que ser servido. 

À toda minha família que me deu suporte. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seja você a mudança que deseja ver no 

mundo” 

- Mahatma Gandhi. 



 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho visa demonstrar o uso da microssimulação de tráfego como ferramenta no 

auxílio no planejamento a nível tático-operacional da região próxima à interseção da Avenida 

Visconde do Rio Branco e da Rodovia BR-116 na cidade de Fortaleza. Foi utilizado o 

software de microssimulação INTEGRATION. Os dados de entrada foram obtidos com 

vistorias no local e pesquisas de volume veicular direcional. Foi utilizado como parâmetro de 

calibração o coeficiente de variação de velocidade e como indicador de desempenho os 

atrasos das aproximações das interseções que contam com semáforos centralizados de uso do 

CTAFOR. Tais observações de atraso são fornecidos pelo banco de dados do sistema de 

controle semafórico SCOOT. As alterações na malha viária foram propostas baseadas nos 

problemas levantados na região, que foram organizados em uma árvore de problemas de 

acordo com suas potenciais relações de causa-e-efeito. Os resultados sugerem que as 

alterações propostas influenciam positivamente o fluxo da Avenida Visconde do Rio Branco 

no sentido sul-norte, porém prejudica o fluxo da Avenida Pontes Vieira no sentido leste-oeste.  

O resultado final mostra uma redução de 8% no atraso total dos veículos. 

 

Palavras-chave: Microssimulação de tráfego. Planejamento e operação de sistemas de 

transportes. Tráfego urbano. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper demonstrates the use of traffic microsimulation as a tool to aid in planning the 

tactical - operational level of the region close to the intersection of Avenida Visconde do Rio 

Branco and the BR -116 in the city of Fortaleza. Microsimulation INTEGRATION software 

was used. Input data were obtained on site surveys and on directional researches of vehicle 

volume. The coefficient of variation of speed was used as a performance indicator and the 

delays of the intersections of the approaches that rely on centralized traffic lights used by 

CTAFOR was used as a calibration parameter. These observations delay are provided by the 

database of the SCOOT traffic signal control system. Changes in the road network have been 

proposed based on the issues raised in the region, which were organized in a tree of problems 

according to their potential cause-and-effect. The results suggest that the proposed changes 

positively influence the flow of Avenida Visconde do Rio Branco in the south to north, but at 

the expense of the flow of Avenida Pontes Vieira in east-west direction. Final results show a 

reduction of 8% in the total delay of the vehicles. 

 

Keywords: Traffic microsimulation. Planning and operation of transport systems. Urban 

traffic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

A mobilidade urbana vem sendo caso de discussão nas grandes metrópoles 

brasileiras. À medida que a frota de veículos aumenta, novas soluções são necessárias para 

otimizar o uso da malha viária urbana existente e planejar sua modificação quando necessário. 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), a frota de veículos em 

Fortaleza passou de 414.439 em 2003 para 871.174 em 2013, ou seja, mais que dobrou em 

dez anos (DENATRAN, 2013). A evolução da frota de veículos na capital ao longo dos anos 

pode ser vista no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Número de veículos registrados em Fortaleza ao longo do tempo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados do DENATRAN. 

 

 Não se nota, porém, igual comprometimento do setor público em adequar a 

cidade a esse aumento. Os investimentos na área de mobilidade urbana geralmente visam o 

transporte motorizado particular, deixando de lado a priorização do transporte público e de 

modais não motorizados. Tal realidade vem mudando nos últimos anos, ainda que 

discretamente, com a implantação e o anúncio de corredores de prioridade ao transporte 

público, como os sistemas Bus Rapid System (BRS) e Bus Rapid Traffic (BRT), além de 

novos modais de transporte público, como metrô e Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 
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Desde 1998, a responsabilidade de gestão do trânsito em Fortaleza passou do 

estado para o município. Assim, o órgão responsável por tal gestão deixou de ser o 

Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (DETRAN-CE) e passou a ser a Empresa 

Técnica de Transporte Urbano S/A (ETTUSA), que em 2006 se tornaria Empresa de 

Transporte Urbano de Fortaleza (ETUFOR). Em 2000 foi criada a Autarquia Municipal de 

Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania (AMC), que assumiria a responsabilidade sobre o 

trânsito municipal. Além do trânsito, a AMC é responsável, também, por outros serviços 

públicos, tal como iluminação. O setor da AMC destinado exclusivamente ao trânsito é o 

Núcleo de Trânsito (NUTRAN), que é formado pela Divisão de Fiscalização e Operação 

(DIOFI), Divisão de Engenharia (DIENG), Divisão de Educação e Cidadania para o Trânsito 

(DECT) e Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (CTAFOR). 

A DIOFI é responsável pela operação e fiscalização do trânsito em campo. Conta 

com cerca de seiscentos agentes, divididos em três turnos, conectados por rádio a uma central 

que recebe e fornece informações aos agentes em campo. 

A DIENG é responsável por estudos e projetos de engenharia de tráfego da 

cidade. São seus estudos que determinam mudanças de circulação, execução e fiscalização de 

projetos de engenharia de tráfego. 

O Controle de Tráfego em Área baseia-se em três aspectos: centralização dos 

semáforos, tornando possível receber informações e realizar mudanças remotamente por uma 

central; painéis de mensagens variáveis, que possibilitam passar informações do tráfego ao 

condutor; e Circuito Fechado de Televisão (CFTV), que permite aos engenheiros de tráfego o 

monitoramento em tempo real do trânsito na cidade através de um sistema de câmeras 

presentes nos principais cruzamentos. No caso de Fortaleza, atualmente o sistema de painéis 

de mensagens variáveis foi desativado e das trinta e cinco câmeras de monitoramento do 

CFTV, apenas duas estão funcionando perfeitamente. 

O CTAFOR, além de contar com os semáforos centralizados, também utiliza 

laços detectores implantados no pavimento nas aproximações das interseções semaforizadas 

para a detecção da demanda veicular. Tal informação é usada para monitoramento do trânsito, 

indicando os pontos com tráfego mais congestionados, e para a otimização da distribuição dos 

tempos de verde para as aproximações do semáforo. Tal distribuição é feita pelo sistema 

SCOOT (Split Cycle and Offset Optimization Technique). 

Foi anunciado em abril de 2013 a parceria de um instituto de estudos e 

planejamentos em transporte e trânsito, o Institute for Transportation and Development Policy 
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(ITDP), e a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) para a discussão da melhor forma de 

realização do Plano de Mobilidade Urbana de Fortaleza (ITDP, 2013). Conforme exigência da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei Nº 12.587 – todas as cidades brasileiras com 

mais de 20 mil habitantes devem contar com tal plano até abril de 2015.  Fortaleza tem cerca 

de 2,5 milhões de habitantes em 2013 (IBGE, 2013). 

Um dos problemas mais perceptíveis na cidade, principalmente devido ao grande 

número de usuários afetados, é o grande congestionamento de veículos que se apresenta em 

todos os dias úteis no período da manhã na BR-116, especificamente na chegada da rodovia à 

rotatória da Av. Aguanambi. Tal problema gerou uma solicitação ao CTAFOR por parte da 

Polícia Rodoviária Federal, responsável pela BR-116, para estudar uma possível alternativa.  

A simulação computacional é uma poderosa ferramenta que pode auxiliar a buscar 

alternativas para melhorar o nível de serviço das vias da região, melhorando, assim, a 

qualidade de vida da população, bem como reduzindo a poluição e os gastos financeiros. Tal 

ferramenta permite a análise de intervenções na malha viária sem os gastos e inconveniências 

de uma intervenção física. Além disso, a simulação pode fornecer indicadores que poderiam 

ser de difícil obtenção em campo, ajudando a criar uma imagem mais completa da situação 

atual e fazer uma comparação com a situação proposta. A simulação mostra-se especialmente 

útil na fase de diagnóstico, mostrando quais intervenções devem afetar os problemas que se 

deseja resolver. 

 

1.2 Problema 

 

O principal problema a ser abordado neste estudo é o grande tempo de viagem 

enfrentado pelos usuários das vias na região em análise: BR-116, especificamente próximo à 

interseção com a Avenida Visconde do Rio Branco, incluindo a Rua Monsenhor Salazar e a 

Avenida Pontes Vieira. Tal problema é evidenciado pela extensa fila de veículos na BR-116, 

principalmente em dias úteis no horário de pico da manhã (por volta das 7:00). A Figura 1 

mostra a situação. 
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Figura 1 – BR-116, sentido Eusébio/Fortaleza, 7:00, 24/4/2013 

 

Fonte: Clóvis Matos (2013). 

 

1.3 Questões Motivadoras 

 

a) Quais os principais problemas de tráfego presentes na região de estudo e quais 

suas possíveis causas e consequências para a região de estudo? 

b) Quais os indicadores mais adequados para representar os problemas de tráfego 

encontrados na região de estudo? Como eles podem ser medidos e estudados? 

c) Quais as relações  de causa-e-efeito dos problemas de tráfego identificados? 

Quais alterações na configuração atual poderão resultar numa melhora 

significativa do trânsito na região de estudo? 

d) De que forma a microssimulação de tráfego pode auxiliar em cada etapa do 

processo de planejamento realizado? 
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1.4 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente estudo é avaliar uma alternativa de intervenção, 

proposta segundo uma metodologia de planejamento de transportes, para a melhoria do 

tráfego urbano, tendo como aplicação a região da interseção entre a BR-116 e a Avenida 

Visconde do Rio Branco na cidade de Fortaleza. O processo de planejamento tático-

operacional será realizado com o auxílio de um pacote de microssimulação de tráfego. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar os principais problemas e suas possíveis causas na região de estudo. 

b) Definir os indicadores mais adequados para representar os problemas e as 

soluções desejadas e estimar seus valores. 

c) Verificar as relações de causa e efeito dos problemas levantados. 

d) Propor alternativas para intervenções na configuração atual da região de estudo 

e avaliar seus impactos. 

e) Avaliar a aplicabilidade do uso de microssimulação de tráfego nas etapas do 

processo de planejamento anteriores. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Planejamento dos Transportes 

 

Não há uma metodologia universalmente utilizada para o planejamento de 

transportes urbanos, especialmente pelas especificidades de cada região de estudo, pela alta 

variação da demanda veicular, tanto espacial quanto temporal, e por esse tipo de planejamento 

ser de responsabilidade municipal, com cada prefeitura adotando sua própria política e 

estratégia. 

O Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006) propõe as seguintes etapas: 

a) definição da área de estudos; 

b) estabelecimento das zonas de tráfego; 

c) levantamento de informações básicas: padrão de viagens, sistemas de 

transportes e dados socioeconômicos; e 

d) preparação da rede básica de transporte: objetivo, tipo de rede, representação 

gráfica e dados necessários para simulação de tráfego. 

CAMPOS (2007) propõe as seguintes etapas: 

a) formulação do problema; 

b) coleta de dados; 

c) construção e calibração do modelo analítico; 

d) validação do modelo e simulação dos impactos das soluções; 

e) avaliação das soluções e escolha da melhor; e 

f) implementação da solução escolhida. 

Apesar de não haver uma metodologia única definida para o planejamento do 

transporte urbano, todas as propostas têm vários pontos em comum, entre eles: definição de 

objetivos, definição da área de estudo, coleta de dados, diagnóstico, levantamento de 

hipóteses, modelagem e avaliação de alternativas. 

O planejamento de transportes pode ser classificado em três níveis (CAMPOS, 

2007): 

a) nível estratégico: nesse nível é feito o planejamento em longo prazo e com 

ampla região de estudo, geralmente uma cidade ou região, obedecendo à 

política de transportes da região. Considera-se o zoneamento da região de 

estudo para a definição de matrizes de origem-destino, com as zonas podendo 
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ser bairros. Nesse nível, é importante que o planejamento dos transportes 

caminhe junto ao planejamento urbano; 

b) nível tático: determinam-se elementos de projetos tais como geometria da via, 

número de faixas e área para pedestres. Pode obedecer ao planejamento 

estratégico ou a um problema de nível operacional. Tem horizonte de 

planejamento de médio em longo prazo; e 

c) nível operacional: aplicações de curto prazo e ao nível do usuário, tais como 

modificação da programação semafórica e alteração de sinalização. 

BERTONCINI (2013) sugere que o planejamento dos transportes seja feito de 

uma maneira sistêmica, abordando todos os aspectos pertinentes à problemática da região em 

estudo. Tal abordagem permite uma melhor resolução dos problemas, visto que uma 

abordagem mais específica em um determinado problema poderia influir negativamente em 

outro aspecto. Assim, o planejamento do transporte urbano deve levar em consideração 

fatores como infraestrutura, uso do solo e diferentes modos de transportes disponíveis na 

região de estudo. O Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006) sugere que entre os dados 

a serem levantados preliminarmente na região de estudo estejam os fatores socioeconômicos 

da população. 

 

2.2 Planejamento Urbano e os Transportes 

 

SILVA (2001) define que mobilidade está ligada à ideia de facilidade de 

deslocamentos, seja em número de veículos em movimento, seja em termos de velocidades 

por eles praticadas. Já acessibilidade traduz a proximidade entre os componentes do sistema 

viário e as origens e destinos dos deslocamentos. Esses conceitos geralmente são conflitantes. 

Uma via que apresenta uma alta mobilidade para os veículos que nela trafegam terá 

geralmente uma baixa acessibilidade. Assim, vias que permitem ao condutor imprimir uma 

alta velocidade e que permitem o fluxo de grande número de veículos por unidade de tempo 

não dão ao condutor muitas opções de movimentos ou de entrada ou saída da via. O contrário 

também é verdade, ou seja, vias com alta acessibilidade geralmente apresentam baixa 

mobilidade. Assim, vias que permitem muitos movimentos não permitem ao condutor 

imprimir alta velocidade nem permitem um alto fluxo de veículos por unidade de tempo. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 1997) define as vias urbanas como de 

trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. As vias de trânsito rápido têm como função tornar 
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grandes deslocamentos ao longo da cidade mais rápidos, contando, para isso, com ausência de 

semáforos e interseções nas quais não tem a preferência. Isso lhes confere alta mobilidade e 

baixa acessibilidade. As vias arteriais têm basicamente a mesma função das vias expressas, 

porém podem ter semáforos ou outros mecanismos de redução de velocidade. As vias 

coletoras devem alimentar as vias arteriais, fazendo a conexão entre estas e as vias locais. Por 

fim, as vias locais são vias de baixa mobilidade e alta acessibilidade, e devem ser definidas 

em regiões onde há alto acesso aos lotes. 

SECO et al. (2008) cita que, para ter um melhor serviço, a organização das vias 

urbanas deve seguir o princípio de hierarquização funcional, que baseia-se nos aspectos 

fundamentais: atribuir função prioritária a cada elemento do sistema viário e garantir transição 

gradativa entre as funções, de forma a garantir um sistema contínuo e balanceado. Sistema 

contínuo refere-se a um sistema que atende a transição gradativa entre as funções, garantindo 

a satisfação da demanda de deslocamento e evitando vias de alta capacidade cortando áreas 

onde a acessibilidade foi priorizada. Já um sistema balanceado refere-se a adequar a 

capacidade das vias para as funções que elas devem exercer, evitando saturação do sistema e 

que o usuário do sistema procurem trajetos alternativos em vias que não foram planejadas 

para tais deslocamentos. A atribuição de função prioritária permite que a via tenha maior 

eficiência ao exercer tal função, por exemplo, garantir alta velocidade e capacidade à via ou 

muitas opções de movimentos ao condutor. Como mobilidade e acessibilidade geralmente são 

concorrentes, seria impossível que uma via atendesse satisfatoriamente a ambos os objetivos. 

A transição gradativa das funções serve para evitar mudanças bruscas de velocidade e 

capacidade entre as vias, o que poderia gerar acidentes ou congestionamentos.  

 

2.3 Engenharia de tráfego 

 

No fluxo ininterrupto, as principais variáveis utilizadas para a descrição do tráfego 

são a velocidade dos veículos, a densidade de veículos na via e o fluxo de veículos em uma 

seção da via. O modelo mais aceito atualmente para a descrição de como essas variáveis 

interagem entre si é uma combinação dos modelos propostos por Underwood, Greenshields e 

Greenberg (MAIA, 2007). Segundo esse modelo, a velocidade e a densidade são inversamente 

proporcionais. Já o fluxo de veículos atinge um máximo para um determinado valor de 

velocidade média dos veículos e densidade de veículos na via. A situação em que a densidade 

de veículos está abaixo desse ponto de máximo é chamada de regime não congestionado. 
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Inversamente, o regime congestionado é aquele no qual a densidade de veículos está acima do 

ponto onde o fluxo é máximo. A relação entre densidade e fluxo de veículos pode ser vista no 

Gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2 – Relação entre densidade e fluxo de veículos em uma via 

 
Fonte: GREENSHIELDS (1935). 

  

Outros indicadores utilizados para avaliar o desempenho do tráfego são a 

velocidade média e o tempo de viagem. A velocidade média de um veículo é relação entre a 

distância percorrida por ele em um deslocamento e o tempo decorrido durante esse 

deslocamento. A velocidade média dos veículos que trafegam numa via é a média das 

velocidades instantâneas que os veículos imprimem em uma dada seção da via. O tempo de 

viagem é o tempo decorrido durante um deslocamento. 

Para o caso de fluxo interrompido, os indicadores mais utilizados são o atraso, o 

tamanho das filas e o número de paradas. O atraso é definido como a diferença entre o tempo 

que o veículo levaria para percorrer uma distância sem interrupções e o tempo que o mesmo 

veículo de fato levou para percorrer a mesma distância. Tal atraso é chamado de atraso de 

controle. Também é utilizada a definição de atraso, de mais fácil coleta em campo, como o 
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tempo que o veículo permaneceu parado ou desacelerando por conta de algum elemento de 

controle de tráfego. As filas são elementos que se formam sempre que a demanda por um 

determinado serviço é maior que a capacidade deste serviço de atendê-la. Pode ser observada 

em diversas situações como bancos, restaurantes e hospitais. A Teoria das Filas estuda esses 

elementos e é aplicada em algumas abordagens microscópicas de análise de tráfego. Na 

abordagem relativa ao tráfego, a demanda é representada pela quantidade de veículos que 

deseja passar por certa via e a oferta é representada pela capacidade da via de escoar esses 

veículos. O tamanho da fila cresce à medida que o número de veículos aumenta ou a 

capacidade da via diminui. O número de paradas é definido como o número de vezes em que 

um veículo para em um percurso. Serve como um bom indicador da qualidade de 

sincronização entre os semáforos de uma via. 

 

2.4. Simulação de tráfego 

 

Das metodologias estudadas, percebe-se que a modelagem e avaliação de 

alternativas são essenciais e bastante auxiliadas pela simulação computacional. A simulação 

computacional como ferramenta de auxílio ao planejamento urbano dos transportes vem 

sendo cada vez mais difundida. Vários são os trabalhos acadêmicos que abordam direta ou 

indiretamente o assunto nos últimos anos, entre eles: BESSA JÚNIOR (2007), SOUZA 

(2007), MAIA (2007), PARENTE (2004), PAIVA (2006) e AQUINO (2012). 

O INTEGRATION é um dos pacotes de microssimulação mais utilizados nos 

trabalhos realizados em Fortaleza, provavelmente por sua maior disponibilidade nos órgãos de 

Engenharia de Tráfego da prefeitura da cidade. BESSA JÚNIOR (2007) faz uso dele para 

simular intervenções na rotatória na qual se encontram as avenidas Aguanambi, Eduardo 

Girão, Borges de Melo e a rodovia Santos Dumont, também conhecida como BR-116. 

Ressalta-se que um dos cenários propostos foi implantado e vigora até hoje, o que demonstra 

que os estudos acadêmicos, mesmo em nível de graduação, podem ser aproveitados pela 

prefeitura da cidade, favorecendo a sociedade. 

A simulação computacional de tráfego divide-se em: 

a) macrossimulação: trata o tráfego como um fluxo contínuo. Indicado para 

simulações a nível estratégico, com ampla região de estudo; 

b) mesossimulação: a unidade de tráfego é o pelotão de carros. Indicado para a 

simulação onde há interrupções do tráfego, como interseções semafóricas; e 
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c) microssimulação: tenta reproduzir o comportamento individual dos motoristas, 

com a introdução de conceitos de veículo seguidor, aceitação de brechas e 

mudança de faixas. 

As etapas da simulação computacional abrangem: codificação da rede, calibração 

e validação do modelo. Na etapa de calibração, os valores dos parâmetros são selecionados 

com base no grau de representatividade do modelo. Para isso, variam-se os valores dos 

parâmetros de calibração e comparam-se os indicadores fornecidos pelo modelo com os 

obtidos em campo. Quando os indicadores estiverem satisfatoriamente próximos, parte-se 

para a validação do modelo. COLELLA, LIMA E DEMARCHI (2004) utilizam uma 

metodologia de otimização de teste de valores e comparação de dados para a calibração e 

validação do modelo fluxo-velocidade do simulador INTEGRATION em interseções urbanas 

em Maringá-PR. A calibração compara os resultados coletados em campo com o modelo de 

variação do espaçamento entre veículos em função da velocidade de Van Aerde (1995). 

MAIA (2007) utiliza a mesma metodologia de otimização de teste de parâmetros para 

calibração de rede urbana no bairro Aldeota, em Fortaleza. Além disso, propõe uma 

metodologia para calibração e validação de redes com vias de características variadas e 

diversas interseções, combinando modelos de meso e microssimulação 

Atualmente, o CTAFOR faz uso do software de simulação TRANSYT (Traffic 

Simulation and Signal Timing Optmization System) para determinar a programação dos 

semáforos não centralizados e dos semáforos centralizados que, por algum motivo técnico ou 

por opção do operador, estejam sem comunicação com a central. Além disso, o sistema que 

otimiza os tempos de semáforo de acordo com o tráfego veicular em tempo real, o SCOOT, 

também utiliza simulação computacional. Recentemente, a simulação vem sendo utilizada, 

também, para auxiliar o planejamento a nível tático e operacional de intervenções na 

configuração de circulação do trânsito de algumas regiões problemáticas. 

.  

2.4.1 Software de microssimulação INTEGRATION 

 

O INTEGRATION foi desenvolvido em 1983 pelo falecido Dr. Michael van 

Aerde, que continuou desenvolvendo-o até 1999. Desde então, tem sido desenvolvido pelo 

Dr. Hesham Rakha, do Virgina Tech Transportation Institute. Utiliza modelo de car-

following que determina a velocidade instantânea do veículo baseado na distância ao veículo 

seguinte (headway), além de variáveis como potência do motor, peso do veículo, resistência 
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do ar e inclinação da via. Tal velocidade é computada a cada décimo de segundo. O modelo 

de car-following foi calibrado macroscopicamente. No modelo de gap-acceptance, a brecha 

crítica admitida para a travessia de um veículo inicia-se em 4,5 segundos, com alterações de 

tempo baseadas na quantidade de faixas a serem atravessadas e direção do movimento, e decai 

linearmente até 0 em um período de 120 segundos. No modelo de lane-change, cada veículo 

computa a cada décimo de segundo a velocidade que teria nas faixas vizinhas a atual. A 

decisão de mudança de faixa é baseada nessas velocidades, na disponibilidade de brecha e no 

desejo de rota do veículo, que tende a aproximar-se das faixas extremas se pretende realizar 

uma conversão. Entre seus recursos, pode-se citar modelo microscópico de alocação de 

tráfego combinado com simulação, indicadores de emissões de poluentes e consumo de 

energia, modelos de risco de colisão e representação de sistemas de transportes inteligentes, 

tais como semáforos atuados em tempo real (RAKHA, 2001). 

 

2.4.2. O sistema SCOOT 

 

Utilizado em mais de 200 cidades pelo mundo, o sistema SCOOT ajuda a otimizar 

a operação de tráfego em zonas urbanas com grande saturação de veículos. Entre os recursos 

do sistema, pode-se citar: coordenação de grupos de semáforos, distribuição do tempo de 

verde dos semáforos de acordo com a demanda veicular (semáforos atuados em tempo real), 

coleta e gerenciamento de diversos indicadores de tráfego através do sistema ASTRID, 

possibilidade de priorização de transporte público em interseções semafóricas, modelagem da 

emissão de poluentes e priorização de veículos de emergência através de “onda verde”. A 

detecção dos veículos é feita por laços indutores instalados no pavimento nas aproximações 

das interseções semafóricas. Na América do Sul, somente Fortaleza, São Paulo, Santiago 

(Chile), e Cartagena (Colômbia) utilizam o sistema. 
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3 METODOLOGIA 

 

No estudo, faz-se necessário adotar um roteiro a ser seguido, de modo a facilitar o 

planejamento dos passos seguintes e compatibilizar o trabalho com aquele que já foi realizado 

por outros profissionais. Assim, a metodologia a ser seguida para nortear o trabalho será 

baseada na proposta por Fernanda Soares, aluna de mestrado do Departamento de Engenharia 

de Transportes da Universidade Federal do Ceará (DET-UFC), encontrada em BERTONCINI 

(2013), adaptada especificamente para este estudo e para o uso de microssimulação. A Figura 

2 apresenta a metodologia utilizada. 

 

Figura 2 – Etapas do planejamento dos transportes 

 

Fonte: Adaptado de BERTONCINI (2003). 
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3.1 Identificação da problemática 

 

Essa etapa consiste em determinar os problemas presentes na região a ser estudada 

e como eles serão abordados. Pela metodologia adotada, segue-se identificação de problemas, 

levantamento de dados, formulação da árvore de problemas e hierarquização dos problemas.  

 

3.1.1 Identificação de problemas 

 

Não há uma metodologia específica que sirva para todas as situações nesse caso, 

mas, geralmente, o problema é perceptível por vários usuários dos diversos modais de 

transporte, o que origina uma demanda por solução.  

Após a identificação do problema, é necessário estabelecer uma área onde o 

estudo se concentrará. É importante que essa área determinada seja de importância 

fundamental para a resolução do problema, de modo que uma intervenção na área de estudo 

resulte em uma alteração significativa do problema. 

Uma das maneiras mais eficientes de ter uma boa visão de onde o problema se 

origina é a identificação do “gargalo”, que será definido a seguir. Com tal identificação, torna-

se mais fácil definir a área de estudo. 

Segundo Cucci Neto (2012), o gargalo é o ponto a partir do qual o trânsito flui 

melhor. Na vistoria, realizada em campo, deve-se identificar o ponto crítico antes do qual o 

trânsito é congestionado e a partir do qual o trânsito flui de maneira mais fácil. No caso de 

uma grande fila, pode-se acompanhá-la no sentido do fluxo até o ponto em que o trânsito 

volta a fluir. Nessa etapa, a classificação ainda é feita visualmente.  

Segundo o Manual de Estudos de Tráfego do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) de 2006, os procedimentos básicos para realizar um 

estudo de tráfego são:  

a) definição da área de estudo;  

b) estabelecimento das zonas de tráfego;  

c) levantamento de informações básicas, tais como: padrão de viagens; sistemas 

de transportes; dados socioeconômicos; e 

d) preparação da rede básica de transportes, na qual deve constar: objetivo, tipos 

de rede, representação gráfica e dados necessários para simulação de tráfego. 
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Ainda segundo este manual, a definição da área de estudo depende principalmente 

de três fatores: origem e destino dos veículos; opções de rota na rede existente e interferência 

dos fluxos de longa distância. As rotas de tráfego serão definidas ainda por observação da 

região, pelo movimento dos veículos e por alternativas de rotas, caso alguma rota venha a ser 

impedida. A área de estudo será então definida a partir da identificação da região crítica e das 

variáveis citadas pelo manual. 

 

3.1.2 Coleta de dados 

 

Após a definição da área de estudo, segue-se com o levantamento de dados para 

um melhor entendimento do problema. O levantamento de dados nessa etapa limita-se a 

formar uma imagem da região de estudo, com sua configuração física e informações mais 

evidentes sobre o tráfego na região. Nesse nível, é importante que a visão do usuário seja 

explicitada, para, em seguida, ser avaliada de forma técnica. 

Como o presente estudo tem enfoque no modo veicular motorizado, há certa 

dificuldade em conseguir a visão do usuário por meio de entrevistas. Nesse caso, serão 

utilizadas suposições baseadas em observações de campo. Essas suposições muitas vezes são 

óbvias. Da situação mostrada na Figura 1, por exemplo, pode-se concluir que um dos 

principais problemas para os usuários é o grande atraso sofrido pelos veículos, resultando em 

uma extensa fila.  

A configuração da malha viária terá como base o arquivo de mapeamento da 

cidade do Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (CTAFOR). Ajustes, confirmações e 

levantamento de elementos de controle de tráfego, como placas de “Pare” e “Dê a 

preferência” serão feitos a partir da realização de levantamento em campo.  

 

3.1.3 Formulação da árvore de problemas 

 

Após a coleta dos dados, estes devem ser organizados para formar uma imagem e 

dar uma visão ampla da problemática. Os problemas detectados serão organizados em um 

organograma onde podem ser evidenciadas as relações de causa e efeito, nesse momento 

ainda como hipótese, e as consequências de cada problema. Também deve ser determinada a 

responsabilidade dos problemas detectados, ou seja, a que órgão ou setor deve ser atribuída a 
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competência de intervir no problema. Além disso, na árvore de problemas será mais fácil 

definir os problemas a serem priorizados. 

 

3.2 Caracterização da problemática 

 

Essa etapa consiste em utilizar indicadores para quantificar os problemas 

detectados. Os indicadores poderão ser posteriormente comparados para medir como as 

alterações propostas influenciam a situação. Segue-se com a definição da imagem-objetivo, 

com a escolha de indicadores, com o levantamento dos indicadores e a simulação. 

 

3.2.1 Escolha dos indicadores 

 

O sistema SCOOT, utilizado pelo CTAFOR, fornece diversos indicadores como  

volume, atraso, tempo de viagem, número de paradas, entre outros, para os segmentos 

monitorados. Os indicadores devem ser escolhidos de acordo com os critérios facilidade de 

obtenção dos dados e relevância para a situação. 

 

3.2.2 Definição da imagem-objetivo 

 

Deve-se definir a imagem-objetivo, que seria a situação desejada para a região em 

estudo. Tal imagem será estabelecida baseada em critérios presentes na bibliografia, com 

valores de indicadores adequados para situações satisfatórias. 

De acordo com o Highway Capacity Manual – HCM (TRB, 2000), os níveis de 

serviço de interseções relativos ao atraso para fluxo interrompido são classificados como: 

a) nível de Serviço A: menor do que 10 seg./veículos; 

b) nível de Serviço B: entre 10 e 20 seg./veículos; 

c) nível de Serviço C: entre 20 e 35 seg./veículos; 

d) nível de Serviço D: entre 35 e 55 seg./veículos; 

e) nível de Serviço E: entre 55 e 80 seg./veículos; e 

f) nível de Serviço F: maior do que 80 seg./veículos. 

Além das definições do HCM, serão listados neste trabalho os indicadores de 

avenidas de Fortaleza para eventual comparação. 
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3.2.3 Levantamento dos indicadores 

 

Os indicadores selecionados no item anterior serão coletados pelo sistema 

SCOOT e através de coletas em campo. Tais coletas foram realizadas pelo CTAFOR 

seguindo metodologia própria que consiste em medir o fluxo de veículos em cada direção da 

interseção a cada 15 minutos durante duas horas utilizando contadores manuais mecânicos. O 

intervalo de 15 minutos compatibiliza os dados obtidos com os fornecidos pelo sistema 

SCOOT, que também fornece valores de volume de tráfego nesse intervalo. Após a pesquisa, 

é identificada a hora de maior volume, chamada hora de pico. Como a pesquisa determina a 

direção que os veículos seguem, é também chamada de pesquisa direcional. O Anexo A 

mostra um exemplo de planilha utilizada pelo CTAFOR para a pesquisa. O Anexo B mostra o 

tratamento de dados, entre eles o cálculo do volume na hora de pico e do fator hora de pico, 

da pesquisa realizada. 

 

3.2.4 Desenvolvimento da rede de simulação 

 

Após a coleta de dados e a seleção dos indicadores, pode-se, então, implementar a 

microssimulação computacional, que auxiliará nas etapas de caracterização, de diagnóstico e 

de avaliação de alternativas. Para a implementação da simulação, são necessários dados como 

volume veicular, a serem coletados através da contagem manual, com o uso de contadores 

mecânicos e através de laços detectores presentes no pavimento, de uso do CTAFOR, e 

configuração da malha viária, já coletada na fase de identificação da problemática. 

Pelos laços detectores, é possível determinar os volumes veiculares que chegam às 

interseções semaforizadas. Assim, as contagens manuais devem ser realizadas de modo a 

abranger o restante da região de estudo. 

A escolha do simulador de tráfego se deu levando em consideração a 

disponibilidade, o domínio de uso pelo operador e os recursos disponíveis do software. Nesse 

caso, será utilizado o software INTEGRATION, pois este está disponível nos computadores 

do CTAFOR e apresenta os recursos necessários para a simulação das interseções em questão.  
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3.3 Diagnóstico 

 

Essa etapa consiste em utilizar os dados obtidos nas etapas anteriores para 

mensurar as relações entre os problemas levantados, identificando suas relações de causa e 

efeito. Tais relações já foram supostas na formulação da árvore de problemas, sendo, agora, 

confirmadas por meios de experimentações. 

 

3.3.1 Obtenção dos indicadores por meio da simulação 

 

O software INTEGRATION fornece arquivos de saída relativos às vias e aos 

veículos simulados. No arquivo de vias, serão coletados os indicadores anteriormente 

selecionados – atraso, tempo de viagem e volume atendido – para comparação com os 

indicadores coletados em campo e pelo SCOOT e com os indicadores do cenário com as 

alterações propostas. 

 

3.3.2 Verificação das relações causa-efeito 

 

Com a simulação implementada, podem-se confirmar as hipóteses levantadas na 

etapa de formulação da árvore de problemas. Assim, deve-se modificar isoladamente a 

situação que se imagina estar resultando em problema e monitorar a mudança dos indicadores 

que refletem o mesmo. 

 

3.4 Avaliação de alternativas 

 

Com os problemas e suas causas identificados, podem-se propor alternativas que 

objetivem minimizá-los. Tais alternativas serão então implementadas na simulação 

computacional e os indicadores fornecidos por ela serão comparados com os da situação 

original, mostrando como a alteração influenciou a região de estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Identificação da problemática 

 

4.1.1 Identificação de problemas 

 

Por avaliação prévia da área em questão, percebe-se que o principal problema é a 

longa fila de carros em regime congestionado formada na BR-116 nos dias úteis no período da 

manhã, por volta das sete horas da manhã, estendendo-se até cerca de nove horas da manhã. 

Nota-se que o congestionamento tem origem na interseção entre a BR-116 e a Avenida 

Visconde do Rio Branco, sendo este definido como o “ponto de estrangulamento” ou 

“gargalo”. A área de estudos foi definida de forma a englobar a interseção em questão e as 

principais rotas de veículos nas proximidades, bem como as rotas alternativas caso uma das 

rotas originais não esteja disponível. Dessa forma, foram incluídas na região de estudo:  

a) a aproximação da BR-116 na interseção em questão;  

b) a Avenida Visconde do Rio Branco, no trecho entre a BR-116 e a Avenida 

Pontes Vieira; 

c) a Rua Monsenhor Salazar, por possuir um alto fluxo de veículos que origina-se 

nela e destina-se ao norte, pela Avenida Visconde do Rio Branco, e ao sul, com 

destino à BR-116; 

d) a Rua Paulo Firmeza, por apresentar alto fluxo de veículos que insere-se nela 

vindo da BR-116;  

e) a Avenida Ponte Vieira, por ser a principal rota na direção leste-oeste na 

região; e 

f) vias locais que ligam as vias da região: Rua Tibúrcio Frota, Rua Eduardo 

Bezerra, Rua Barros Leal e Rua Frei Vidal. 

A Figura 3 a seguir mostra a região de estudo. 
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Figura 3 – Região de estudo 

 
Fonte: Google® Earth. 

 

4.1.2 Dados Levantados 

 

Foram levantados dados da região de estudo como a configuração da malha viária, 

elementos de controle de tráfego e fluxo de veículos. Os dados serão utilizados mais adiante 

para a criação da rede de simulação e da matriz origem-destino de veículos. É importante citar 

que o volume veicular coletado pelos laços detectores do SCOOT difere da demanda veicular, 

visto que essa última inclui também veículos que desejam passar pela via mas não passaram 

sobre o laço devido ao congestionamento. Nesse estudo será feita a aproximação de 

considerar o volume veicular detectado pelos laços do SCOOT como a demanda veicular. 

As vias foram dividas em expressas, arteriais, coletoras e locais, de acordo com 

classificação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). As vias Eduardo Bezerra e Paulo 

Firmeza foram reclassificadas de locais para coletoras por decisão do autor, baseado em 

vistorias locais e alterações recentes na configuração das vias. Os resultados estão expressos 

na Tabela 1 a seguir.  
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Tabela 1 – Dados das vias das regiões de estudo 

Via Número de Faixas Classificação 

BR-116 4 Expressa 

Av. Visconde do Rio Branco (S/N) 3 Coletora 

Av. Visconde do Rio Branco (N/S) 2 Coletora 

Av. Pontes Vieira 2 Arterial 

R. Monsenhor Salazar 2 Coletora 

R. Paulo Firmeza 2 Coletora 

R. Tibúrcio Frota 1 Local 

R. Eduardo Bezerra 2 Coletora 

R. Barros Leal 1 Local 

R. Frei Vidal 1 Local 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Será admitido que as vias expressas, arteriais e coletoras terão velocidade máxima 

permitida de 60 km/h e as vias locais de 40 km/h. 

 

4.1.3 Árvore de problemas 

 

Os problemas levantados foram organizados em uma árvore de problemas de 

acordo com suas relações de causa e efeito, nessa etapa ainda como hipótese. A árvore foi 

organizada de forma que as situações de ordem técnica fiquem mais à direita e as de ordem 

estratégica fiquem à esquerda, ficando as de ordem tática no meio. A Figura 4 mostra a árvore 

formulada. 
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Figura 4 – Árvore de problemas formulada para a região de estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar de a árvore de problemas mostrar assuntos relativos à segurança viária, 

este estudo tratará apenas dos problemas relacionados ao tráfego de veículos. Em geral, um 

congestionamento de veículos se observa sempre que o volume de veículos que demanda 

trafegar em uma via é maior que a capacidade dessa via de escoar esses veículos. A árvore de 

problemas elaborada mostra como causas do baixo nível de serviço observado na região de 

estudo a baixa capacidade das via e/ou a alta demanda de veículos, nessa etapa ainda como 

hipóteses. Este estudo irá concentrar-se apenas em melhorar a capacidade de fluxo das vias, 

visto que esta é uma questão operacional. Reduzir a demanda veicular envolveria outras 

esferas não abrangidas por este estudo. 
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4.2 Caracterização da problemática 

 

4.2.1 Escolha de indicadores 

 

Para identificação da situação atual, foi coletado o atraso das aproximações 

monitoradas da região em estudo. A área de estudo conta com laços detectores nas 

aproximações de três semáforos. As aproximações monitoradas estão na Avenida Visconde 

do Rio Branco, Rua Monsenhor Salazar, Avenida Pontes Vieira e Rua Capitão Gustavo. A 

Figura 5 a seguir mostra as aproximações monitoradas e suas denominações utilizadas pelo 

sistema SCOOT. O número presente na nomeação do link refere-se ao semáforo que usa as 

informações coletadas por ele. 

 

4.2.2 Definição da Imagem-objetivo 

 

Há certa discussão se a imagem-objetivo deve representar uma situação ideal, 

mesmo que praticamente inviável, ou uma situação desejada a ser atingida. Para efeito de 

comparação, foram listados os atrasos médios por veículo de aproximações em horário de 

pico de uma interseção conhecidamente saturada de Fortaleza: Av. Raul Barbosa x Av. 

Murilo Borges. Os valores coletados são mostrados na Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 – Atrasos médios por veículo das aproximações da interseção Av. Raul Barbosa x 

Av. Murilo Borges 

Aproximação Atraso médio por veículo (s) Nível de Serviço HCM 2000 

Norte 66,5 E  

Leste 88,13 F 

Oeste 116,63 F 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecido pelo CTAFOR. 
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Figura 5 – Links monitorados por laços detectores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo CTAFOR. 

 

Foram coletados dados referentes a seis dias úteis de acordo com a 

disponibilidade de dados no CTAFOR. Foram escolhidos somente dias de terça, quarta e 

quinta-feira, por representarem melhor o fluxo típico. Muitos dados não estão disponíveis 

devido a falhas nos laços detectores. O atraso do link 049:B não estava disponível para o ano 

de 2013. Foi feita, então, uma extrapolação linear do último dado disponível, em 2011, 

baseado na progressão do link 049:D para o mesmo período. A Tabela 3 a seguir mostra os 

dados de atraso coletados nos links. Dados mais detalhados podem ser vistos no Apêndice A. 
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Tabela 3 – Atrasos dos links coletados pelos laços detectores do SCOOT 

Link Atraso médio (s) Nível de Serviço HCM 2000 

049:B 42,36 D 

049:D 40,41 D 

049:E 58,48 E 

242:B 72,07 E 

242:I 28,85 C 

068:E 42,17 D 

068:F 5,33 A 

068:G 17,56 B 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo CTAFOR. 

 

4.2.3 Simulação 

 

4.2.3.1 Dados de entrada 

 

Os dados coletados foram utilizados para criar o modelo simulado da situação 

atual no software INTEGRATION. Tal software trabalha com arquivos do tipo .dat, 

chamados “cartões”, como dados de entrada e saída. O preenchimento desses cartões pode ser 

feito num editor de texto ou de planilhas. Nesse caso, foram utilizados o “Bloco de Notas” do 

sistema operacional Microsoft® Windows® e o software Microsoft® Excel®. 

São dados de entradas utilizados pelo software: 

a) localização geográfica dos nós e dos links; 

b) comprimento dos links; 

c) velocidade desejada; 

d) capacidade de cada faixa da via em veículos por hora; 

e) número de faixas da via; 

f) coeficiente de variação de velocidade; 

g) densidade de congestionamento; 

h) programação semafórica; 

i) demanda origem-destino; 

j) localização de paradas de ônibus; 

k) tempo médio de parada de ônibus; 

l) coeficiente de variação do tempo de parada de ônibus;e 

m) comprimento de parada de ônibus. 
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4.2.3.2 Criação da rede 

 

A localização geográfica dos nós e links foi feita com a base de vias em arquivos 

de CAD, do tipo .dwg do CTAFOR. Os nós foram inseridos no arquivo utilizando o software 

Autodesk® AutoCAD® e suas coordenadas foram exportadas para arquivo de texto. O 

comprimento dos links foi determinado com o software Google® Earth.  

Segundo estudo de COLELLA, LIMA E DEMARCHI (2004), a velocidade 

desejada de fluxo livre assemelha-se à velocidade máxima permitida na via. Por dificuldade 

de determinação da velocidade desejada em campo, foi admitida que esta seria igual à 

velocidade máxima permitida. A capacidade das vias foi admitida da seguinte forma: 

a) via expressa: 1800 veículos por faixa por hora; 

b) via arterial: 1600 veículos por faixa por hora; 

c) via coletora: 1400 veículos por faixa por hora; e 

d) via local: 500 veículos por faixa por hora. 

O coeficiente de variação de velocidade será determinado na etapa de calibração. 

A densidade de congestionamento adotada será a sugerida pelo manual do INTEGRATION 

de 150 veículos por quilômetro por faixa. A rede criada no simulador pode ser vista no 

Apêndice B. 

 

4.2.3.3 Programação semafórica 

 

A programação semafórica foi obtida pelas planilhas presentes no CTAFOR. Na 

situação em campo, os semáforos atuados estão em tempo real, de forma que os seus tempos 

de verde para cada aproximação variam de acordo com o volume de veículos detectado pelos 

laços. Na simulação, decidiu-se utilizar semáforos em tempo fixo com tempo de verde para 

cada aproximação baseado na média dos tempos fornecidos em tempo real. Foram utilizados 

os dados dos mesmos dias dos quais foram extraídos os dados de atraso das aproximações. 

Acredita-se que isso não causará prejuízo visto que, em regime congestionado, como é o caso 

da situação em estudo, o comportamento dos semáforos atuados em tempo real assemelha-se 

bastante ao de semáforos atuando em tempo fixo. Os dados usados para a determinação da 

programação semafórica podem ser vistos no Apêndice C. Por eles pode-se perceber que a 

variação dos valores de tempo de verde e ciclo é pequena. 
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4.2.3.4 Ônibus 

 

Foram utilizados os valores default do software INTEGRATION para o tempo 

médio, o comprimento e o coeficiente de variação de tempo de paradas de ônibus, que são, 

respectivamente, 10 segundos, 30 metros e 0,6. O número de ônibus em cada demanda 

veicular foi obtido pelos itinerários e horários presentes no site da ETUFOR (ETUFOR, 

2013). Assim, o volume de ônibus adicionado foi subtraído do volume total de veículos 

obtidos nas pesquisas e coleta de volumes de laços detectores. O local das paradas de ônibus 

foi determinado pelo arquivo de extensão .kmz do software Google® Earth também 

disponível no site da ETUFOR (ETUFOR, 2013). 

 

4.2.3.5 Criação da matriz origem-destino 

 

A demanda de origem-destino foi estimada por coletas de volume veicular dos 

laços detectores e por pesquisas de volume veicular realizadas pelo CTAFOR na região de 

estudo. Foram realizadas pesquisas nas interseções: Av. Pontes Vieira x Av. Visconde do Rio 

Branco, R. Barros Leal x R. Tibúrcio da Frota, Av. Visconde do Rio Branco x R. Paulo 

Firmeza, R. Eduardo Bezerra x R. Capitão Gustavo e na BR-116, no trecho após a interseção 

entre esta e a Av. Visconde do Rio Branco. Os dados disponíveis de volume dos semáforos 

fora daqueles situados nas interseções: Av. Pontes Vieira x Av. Visconde do Rio Branco, Av. 

Pontes Vieira x Av. Capitão Gustavo e Av. Visconde do Rio Branco x R. Monsenhor Salazar. 

A Figura 6 a seguir mostra a direção dos volumes medidos na região de estudo: 
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Figura 6 – Volumes de veículos nas vias da região em estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo CTAFOR. 

 

Os volumes coletados foram utilizados para elaborar a matriz origem-destino. O 

procedimento foi basicamente intuitivo e por meio de tentativas e erros, baseado na 

compatibilização entre os volumes de cada trecho. A matriz origem-destino final pode ser 

vista na Tabela 4 a seguir: 
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Tabela 4 – Matriz origem-destino 

CENÁRIO ATUAL 

  

DESTINO 

2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 

O
R

IG
E

M
 

1 2698 300 800 332 0 0 150 1455 0 0 5735 

3 78   40 884 50 348 0 7 0 0 1407 

5 0 120 0 100 350 0 0 0 0 0 570 

6 0 1350 50   0 0 0 0 0 0 1400 

9 0 30 31 59 0 80   20 0 0 220 

10 580 200 90 30 0 30 20 30 10 10 1000 

12 20 20 0 20 0 20 0 20   0 100 

13 10 10 0 10 0 10 0 0 0   40 

3386 2030 1011 1435 400 488 170 1532 10 10 10472 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo CTAFOR. 

 

4.2.3.6 Calibração 

 

Para a realização da calibração, devem-se definir: os parâmetros de calibração, 

que são os parâmetros do modelo cujos valores serão alterados durante o processo; as medidas 

de desempenho, cujos valores simulados serão comparados com os valores observados para a 

determinação da proximidade do modelo simulado com a realidade; uma medida de erro, ou 

de ajuste, que mede o erro entre os valores simulados e observados; e o método de otimizacão 

para fazer a busca dos melhores valores dos parâmetros.  

No presente estudo, o parâmetro de calibração será o coeficiente de variação de 

velocidade dos veículos. Tal escolha justificou-se por ser um parâmetro de difícil coleta em 

campo e por ser exercer importante influência no comportamento dos condutores da rede em 

estudo. A medida de desempenho utilizada foi o atraso de controle médio dos veículos nas 

aproximações dos semáforos monitorados por laços detectores. Essa medida foi escolhida por 

ser a principal medida utilizada para medir nível de serviço em interseções, bem como ser 

uma medida cuja evolução de acordo com o aumento da demanda não sofre inflexão. Ou seja, 

geralmente para uma maior demanda de veículos tem-se um maior atraso. O volume de 

veículos atendido, no entanto, pode apresentar valores iguais para duas situações diferentes 

(no regime congestionado e no regime não congestionado). A medida de erro utilizada foi erro 
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percentual absoluto médio (EPAM). Não foi utilizado nenhum método de otimização porque 

foi utilizado apenas um parâmetro de calibração. 

Para calibração foram selecionados os atrasos fornecidos pelos links 049:B, 

049:D, 242:B, 049:E, 242:I e 068:G. A Tabela 5 a seguir mostra a variação do erro médio por 

link para cada valor do coeficiente de variação de velocidade, variando de -0,5 a 0,5, com 

intervalos de 0,1: 

 

Tabela 5 – Calibração do parâmetro coeficiente de variação de velocidade 

Coeficiente de variação de velocidade Erro percentual absoluto médio 

-0,5 52,8 

0 13,4 

0,1 11 

0,2 10,2 

0,3 13 

0,5 19 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Será usado o valor 0,2, que resultou no menor erro. A Tabela 6 a seguir mostra os 

valores dos erros por link para o valor do coeficiente de variação de velocidade de 0,2: 

 

Tabela 6 – Valores dos erros em cada link 

ID do link 

INTEGRATION 

ID do link 

SCOOT 

Atraso da 

simulação (s) 

Atraso 

coletado 

(s) 

Diferença 

(s) 

Erro 

absoluto 

(%) 

3 049:B 43 42,4 -0,6 2 

14 242:B 72,1 72,1 0,0 0 

25 049:E 55,9 58,5 2,6 4 

27 242:I 31,6 28,9 -2,8 10 

43 049:D 50,8 40,4 -10,4 26 

46 068:G 14 17,6 3,6 20 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Diagnóstico 

 

Analisando-se a questão de forma macroscópica, percebe-se que o Parque do 

Cocó divide a cidade, com poucas opções que o atravessam. A região ao sul do parque 

compreende os bairros Guararapes, Luciano Cavalcante, Edson Queiroz e Jardim das 

Oliveiras. A região ao norte do parque compreende os bairros São João do Tauape, Joaquim 

Távora, Dionísio Torres, Aldeota, Papicu, Varjota, Meireles, Mucuripe, Centro e Fátima. 

Além da BR-116, as opções que ligam essas duas regiões são a Avenida Sebastião de Abreu, 

a Avenida Engenheiro Santana Júnior e a Avenida Murilo Borges, todas conhecidas por sua 

alta densidade de veículos e congestionamento em horários de pico. 

Em primeira análise, verifica-se que a região de estudo não obedece 

satisfatoriamente ao princípio de hierarquização funcional, especificamente a transição 

gradativa das funções, visto que a BR-116, que tem características de via expressa e de alta 

capacidade de fluxo, conecta-se quase diretamente à Rua Paulo Firmeza, uma via local de 

baixa capacidade. A conversão para essa rua é feita em baixa velocidade, gerando um ponto 

de estrangulamento com uma diminuição da capacidade. 

 

4.3.1 Coleta de indicadores da simulação 

 

Nesse ponto, a simulação de tráfego mostra-se útil por permitir a coleta de 

indicadores da situação atual que poderiam ser de difícil obtenção por métodos de coleta em 

campo. Por exemplo, pode-se verificar o atraso para as vias que não são monitoradas por 

laços detectores. É importante ter em mente que a confiabilidade desses indicadores depende 

da qualidade das etapas de calibração e validação do modelo. 

 

4.3.2 Levantamento de hipóteses 

 

De acordo com a árvore de problemas elaborada, foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a)  a redução de velocidade dos veículos que trafegam na BR-116 para realizar a 

conversão à direita na Rua Paulo Firmeza provoca redução na capacidade de 

escoamento na BR-116; 
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b) o semáforo com três estágios na interseção entre a Avenida Visconde do Rio 

Branco e a Rua Monsenhor Salazar reduz a capacidade de escoamento da 

Avenida Visconde do Rio branco. Um semáforo de dois estágios apresentaria 

melhor desempenho; e 

c) a interseção em bifurcação e a redução de faixas de tráfego de três na BR-116 

para duas na Avenida Visconde do Rio Branco causa redução na capacidade 

desse fluxo. 

 

4.3.3 Identificação de relações causa-efeito 

 

Foram simuladas situações modificando-se apenas os fatores que hipoteticamente 

influenciam na variação da capacidade das vias. No caso da hipótese mostrada na alínea b do 

item anterior, foram realizadas simulações em que apenas a programação semafórica do 

semáforo situado na interseção entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Monsenhor 

Salazar era alterada. Da mesma forma, simulações em que o número de faixas de tráfego 

disponíveis para o deslocamento no sentido sul-norte da Avenida Visconde do Rio Branco era 

variado foram realizadas para testar a hipótese mostrada na alínea c do item anterior. Os 

resultados mostraram que o aumento no tempo de verde do semáforo destinado à Avenida 

Visconde do Rio Branco e o aumento do número de faixas disponível para o deslocamento no 

sentido sul-norte nessa avenida aumentam sua capacidade nesse sentido. 

 

4.4 Avaliação de alternativas 

 

4.4.1 Proposição de alternativas 

 

Baseado na árvore de problemas formulada, foram propostas duas alterações para 

a malha viária em questão: 

a) implantação de sentido único na Avenida Visconde do Rio Branco; e 

b) mudança da programação do semáforo na interseção entre a Avenida 

Visconde do Rio Branco e a Rua Monsenhor Salazar, que passará a ter dois 

estágios. 

 A mudança da programação do semáforo citada na alínea b será possível graças à 

redução no número de aproximações do semáforo causada pela implantação de sentido único 
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na Avenida Visconde do Rio Branco citado na alínea a. A implantação de sentido único na 

Avenida Visconde do Rio Branco também causará uma mudança na rota dos veículos que 

seguiam por ela no sentido norte-sul com destino à BR-116. Tais veículos deverão agora 

seguir pela Avenida Pontes Vieira e acessar a BR-116 pelo viaduto que liga a Avenida Pontes 

Vieira à Avenida Treze de Maio. 

 

4.4.2 Implementação de alternativas 

 

O cenário original da simulação foi modificado com as alterações propostas. 

Foram modificados os cartões de características das vias, com implantação de sentido único 

na Avenida Visconde do Rio Branco, e de programação semafórica, com alteração da 

programação do semáforo da interseção entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua 

Monsenhor Salazar. Além disso, o fluxo proveniente da Rua Monsenhor Salazar que 

convergia à esquerda na Avenida Visconde do Rio Branco com destino à BR-116 foi 

realocado na Avenida Pontes Vieira, como explicado anteriormente. Os tempos dos estágios 

dos demais semáforos foram adequados para a nova situação. O cenário original foi chamado 

de Cenário 0 e o cenário modificado de Cenário 1. 

 

4.4.3 Análise dos resultados 

 

Os links foram divididos em três grupos, de acordo com o sentido e a via a que 

pertencem, representando os principais fluxos: Avenida Ponte Vieira, sentidos leste-oeste e 

oeste-leste, e Avenida Visconde do Rio Branco-BR116. Foram coletados o atraso, o volume 

atendido e o tempo de viagem para cada link. Os resultados do Cenário 0 foram comparados 

com os do Cenário 1. A Tabela 7 a seguir mostra um resumo da comparação entre os cenários. 

Os valores de tempo de viagem e atraso médio referem-se aos valores médios de todos os 

veículos no link. O valor do atraso total foi obtido multiplicando-se o atraso médio pelo 

volume de veículos no link. Comparações mais detalhadas podem ser vistas nos Apêndices D, 

E e F. 
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Tabela 7 – Comparação entre o cenário original e o proposto 

Avenida Pontes Vieira – sentido leste-oeste 

 Tempo de viagem 

(s) 

Atraso médio 

(s) 

Volume 

(veíc.) 

Atraso total. 

(s) 

Cenário 0 34,7 23,4 1567 35324,5 

Cenário 1 36,9 25,6 1860 44376,9 

Variação 

(%) 

9 17 18 38 

Avenida Pontes Vieira – sentido oeste-leste 

 Tempo de viagem 

(s) 

Atraso médio 

(s) 

Volume 

(veíc.) 

Atraso total. 

(s) 

Cenário 0 27,2 15,9 1344 21695,8 

Cenário 1 23,7 12,4 1438 17665,7 

Variação 

(%) 

-6 -9 7 -2 

BR-116/Avenida Visconde do Rio Branco – sentido sul-norte 

 Tempo de viagem 

(s) 

Atraso médio 

(s) 

Volume 

(veíc.) 

Atraso total. 

(s) 

Cenário 0 42,6 31,7 1953 87981,7 

Cenário 1 34,7 23,8 2330 71110,0 

Variação 

(%) 

-13 -15 23 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para cálculo de variação de atraso total, foram multiplicados os volumes 

veiculares de cada link pelo atraso médio sofrido pelos veículos nele. O Cenário 1 apresenta 

redução de 8% no atraso total em relação ao Cenário 0. 

Os resultados mostram um aumento no tempo de viagem e no atraso sofrido pelos 

veículos da Avenida Pontes Vieira no sentido leste-oeste, provavelmente causado pelo desvio 

de tráfego para essa via para o acesso à BR-116. Também são constatados redução no tempo 

de viagem e atraso sofridos pelos veículos que trafegam na BR-116 e Avenida Visconde do 

Rio Branco no sentido sul-norte, provavelmente causado pelo aumento de faixas de rolagem e 

reconfiguração da programação semafórica nesse fluxo.  
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5 CONCLUSÕES  

 

A microssimulação de tráfego foi importante para detectar as relações de causa e 

efeito da situação, identificando onde as alterações poderiam ser feitas para que fossem 

obtidos os resultados esperados. Outras metodologias poderiam ter sido utilizadas para tal 

identificação, mas a microssimulação atende a características específicas para a região de 

estudo, além de indicar uma quantificação das alterações mais detalhadamente e fornecer 

dados não integrados, permitindo a localização dos problemas de forma mais fácil. Os 

resultados obtidos fornecem informações de ordem técnica que podem ser utilizados para 

tomar uma decisão da viabilidade de implantação de cenário proposto.  

Os links referentes ao sentido leste-oeste na Avenida Pontes Vieira não sofreram 

alteração quanto ao nível de serviço do HCM, permanecendo no nível C. No sentido oeste-

leste também não houve alteração, permanecendo os links no nível B de serviço. O fluxo no 

sentido sul-norte das vias BR-116 e Avenida Visconde do Rio Branco também permaneceram 

com nível de serviço C. Assim, apesar de os números indicarem reduções percentuais 

consideráveis nos atrasos, não deve haver uma melhora facilmente perceptível ao usuário. 

Cabe, então, a discussão se é interessante realizar essa intervenção para tal melhora. É 

importante citar a importância da microssimulação no papel de quantificar essa melhora e 

munir o gestor de informações que auxiliem na tomada de decisão. É importante também 

lembrar que alterações desse tipo devem levar em conta outras questões além das de ordem 

técnica, como questões econômicas, sociais e urbanísticas. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudar como medidas de redução da demanda veicular afetariam a região. 

Considerar outros modos de transporte no estudo, fazendo uso de outro software 

de microssimulação. 

Propor e analisar alterações tendo como objetivo a melhoria da segurança viária. 

Avaliar os impactos de aumento de percurso e tempo de viagem das rotas 

alteradas. 
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APÊNDICE A – ATRASOS COLETADOS DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA 
SCOOT 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo CTAFOR.
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APÊNDICE B – REDE CRIADA NO SIMULADOR INTEGRATION 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE C – TABELA DE CÁLCULO DA PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA A 
PARTIR DOS TEMPOS COLETADOS NO BANCO DE DADOS DO SCOOT 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo CTAFOR.
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APÊNDICE D –VARIAÇÕES DE VOLUME DE VEÍCULOS ATENDIDOS ENTRE 
OS CENÁRIOS 0 E 1 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE E – VARIAÇÃO DE TEMPO DE VIAGEM NOS LINKS ENTRE OS 
CENÁRIOS 0 E 1 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE F – VARIAÇÃO DE ATRASO MÉDIO VEICULAR E ATRASO TOTAL 
ENTRE OS CENÁRIOS 0 E 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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ANEXO A – PLANILHA UTILIZADA PARA AS PESQUISAS VOLUMÉTRICAS 
VEICULARES DIRECIONAIS DO CTAFOR 

 
Fonte: CTAFOR (2013). 



57 

 

ANEXO B – TRATAMENTO DE DADOS DE PESQUISA VOLUMÉTRICA 
REALIZADA PELO CTAFOR 

 
Fonte: CTAFOR (2013). 

 


