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RESUMO 

Os efeitos indesejáveis das atuais condições de operação do trafégo e a necessidade 

de planejamento das grandes cidades com a limitação dos recursos envolvidos tornam 

importante a procura por meios para se aperfeiçoar a utilização dos elementos disponíveis. A 

Implantação de medidas que beneficie a qualidade de operação do sistema de transporte e 

contemplem o maior número de usuários torna importante o beneficiamento do transporte 

coletivo como modo principal. A existência de meios para maior avaliação, embora com 

maior complexidade envolvida torna-se um relevante ferramental para o engenheiro de 

transportes. Os tradicionais manuais trazem uma série de conceitos e metodologias que pouco 

ajudam a observar diferentes aspectos a respeito das características de alguns impactos 

referentes a essas medidas. A Evolução computacional, a existência de modelos 

microscópicos teóricos e a disponibilização de pacotes de microssimuladores capazes de 

representar várias das variáveis envolvidas em alto grau de detalhamento, além da grande 

quantidade de replicações e grande quantidade de cenários possíveis, torna o uso da 

microssimulação como um interessante instrumento de avaliação com maior nível de 

compreensão dos efeitos sobre essas medidas. Neste trabalho foi conduzida uma avaliação da 

resposta de possíveis cenários com faixas exclusivas submetidos a variações de demandas 

combinadas utilizando-se o microssimulador VISSIM. Coletaram-se dados por meio da 

literatura e em campo para a representação do trecho da Avenida Dom Luís, considerando-se 

algumas premissas como condições de contorno. As medidas de desempenho serviram para 

estabelecer um padrão de comportamento e tentar explicar os impactos que podem ser 

característicos dos diferentes cenários. No caso para a faixa preferencial se observou uma 

maior diferença na velocidade dos ônibus em relação aos carros e constatou-se uma ligeira 

redução de volume com um padrão de filas mais elevado em relação ao cenário com faixa 

BRS, o que pode ser associado a uma dificuldade dada de conversão à direita e refletir na 

capacidade de escoamento da via. O BRS pode ser associado a uma maneira de se aumentar a 

quantidade de ônibus atendidos sem aumentar o tamanho de baías, desconcentrando o número 

de paradas, reduzindo, assim, o tempo em espera por atendimento; a fila dos ônibus e a 

recorrência na necessidade por mudança de faixas para ultrapassagem atrelada. 

 

Palavras-chaves: transporte coletivo, condições de tráfego, avaliação, mobilidade, 

microssimuladores, modelos microscópicos. 
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ABSTRACT 

The undesirable effects of actual operational conditions of the traffic and the need for 

planning of large cities with its limited resources involved make it important to look for ways 

to improve the use of available elements. The Implementation of means that benefit the 

quality of operation of the transportation system and contemplate the greatest number of users 

becomes relevant the improvement and point the public transport as the main mode. The 

existence of means for further evaluation, but with greater complexity involved become an 

important tool for the transportation engineer. Manuals have a lot of traditional concepts and 

methodologies that do not contribute to observe different aspects concearning the 

characteristics of some impacts related to these measures. The computational evolution, the 

existence of theoretical microscopic models and the availability of microscopic packages 

capable of represent several of the variables involved in a high degree of detail, plus the large 

amount of replication and great amount of possible scenarios, makes microssimulation an 

important assessment tool with better level of the effects understanding under theses 

measures. In this work, it was accomplished an evaluation of the reaction of some scenarios 

with some exclusive lane submittted under certain distinct kinds of demand using the 

microscopic simulator VISSIM. It was collected data some from the literacture and some in 

the field for the representation of Dom Luís’ Avenue, determinig some restriction to the work 

made as boundary conditions. The measures of performance were useful for establishing some 

pattern in the results and as an attempt to explain the impacts that may be typical from the 

distinct scenarios. In the exclusive bus lane case, it was observed higher value over the bus 

speed compare to cars and a non-signifcant difference over volume with a higher standard of 

queues related to BRS scenario which can be explained as a increasing difficult in the right 

side conversion which might be reflected in the results of the ability of withdraw traffic. The 

BRS can be associated as a way of increase the number of bus attended by a bus stop without 

increase the space on the board destinated for them while deconcentrating the number of 

stops, reducing the time awaiting for service, bus queues and the need for lane change for 

undertaking indexed.  

 

 

Key-words: public transport, traffic conditions, evaluation, mobility, microscopic, 

microscopic models 



8 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Velocidade média de automóveis e ônibus por ano ................................................ 13 

Figura 2: Faixas preferenciais sinalizadas ............................................................................. 16 

Figura 3 Ponto de embarque e desembarque: ........................................................................ 16 

Figura 4: Ponto com acesso a informação de linhas .............................................................. 17 

Figura 5: Sinalização vertical ............................................................................................... 17 

Figura 6: Gráfico da Influência da capacidade na velocidade média dos ônibus .................... 20 

Figura 7: Avaliação do desempenho de um corredor BRT .................................................... 21 

Figura 8: Influência dos cenários de faixa BRT sobre a velocidade dos ônibus. .................... 22 

Figura 9: Influência dos cenários de faixas BRT sobre a velocidade dos veículos privados ... 23 

Figura 10: Comparação Aplicações do HCM x Microssimuladores ...................................... 24 

Figura 11: Calibração da velocidade, aceleração e desaceleração de um corredor BRT......... 26 

Figura 12: Determinação do tempo de entrada ...................................................................... 28 

Figura 13: Fluxograma da Metodologia empregada  ............................................................. 33 

Figura 14: Etapas e alterações de sentido de circulação do binário........................................ 39 

Figura 15: Área da região do estudo analisada ...................................................................... 40 

Figura 16: Captura de Tela da filmagem ............................................................................... 43 

Figura 17: Circulação das linhas na rotatória da Praça Portugal ............................................ 44 

Figura 18: Percentuais de conversão da aproximação da Rua Visconde de Mauá pelo Tempo 

 ............................................................................................................................................ 47 

Figura 19: Percentuais de conversão da aproximação da Av. Dom Luís pelo Tempo ............ 47 

Figura 20: Percentuais de conversão adaptados .................................................................... 48 

Figura 21 Esquema de escalonamento de paradas: ................................................................ 51 

Figura 22: Representação das linhas de transporte coletivo................................................... 53 

Figura 23: Representação da parada de linha ........................................................................ 54 

Figura 24: Representação dos pontos de paradas dos ônibus ................................................. 55 

Figura 25: Representação dos grupos semafóricos do controlador de semáforos ................... 56 



9 

 

 

Figura 26: Ponto de prioridade ............................................................................................. 57 

Figura 27: Definição da prioridade ....................................................................................... 57 

Figura 28: Resultados dos Queue Counters .......................................................................... 58 

Figura 29: Resultados dos Vehicle Travel Times ................................................................... 59 

Figura 30: Velocidades por classe dos cenários obtidos ........................................................ 61 

Figura 31: Volumes dos cenários obtidos ............................................................................. 62 

Figura 32: Tamanho de filas dos cenários obtidos ................................................................ 63 

Figura 33: Tempo de viagens dos cenários obtidos ............................................................... 64 

Figura 34: Velocidade dos cenários obtidos.......................................................................... 65 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Velocidade operacional antes implantação do BRS ............................................... 20 

Tabela 2: Velocidade operacional após implantação do BRS ................................................ 21 

Tabela 3: Exemplo Modelo da Planilha de Ônibus ............................................................... 43 

Tabela 4: Linhas de Ônibus operando na extensão do trecho da Av. Dom Luís .................... 43 

Tabela 5: Planilha de horário de linha .................................................................................. 45 

Tabela 6: Exemplo de Modelo de Planilha de conversão ...................................................... 46 

Tabela 7: Exemplo de Modelo de Planilha de conversão  ..................................................... 46 

Tabela 8: Tempo do Semafóro Interseção Av. Dom Luís e Av. Desembargador Moreira  ..... 49 

Tabela 9: Valores dos parâmetros coletados ......................................................................... 60 

 

 

 

 



10 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 12 

1.1 Objetivos ........................................................................................................................ 14 

1.1.1. Objetivo Geral............................................................................................................ 14 

1.1.2. Objetivos Específicos ................................................................................................. 14 

1.2. Estrutura do Trabalho  ................................................................................................... 14 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 15 

2.1. Aspectos das Intervenções ............................................................................................. 15 

2.1.1. Binário de vias. .......................................................................................................... 15 

2.1.2. Influências do binário de vias. .................................................................................... 15 

2.1.3. Bus Rapid Service (BRS). ........................................................................................... 16 

2.1.4. Influências do Transporte Público e de faixas BRS. .................................................... 17 

2.1.5. Avaliação da Influência das faixas exclusivas............................................................. 19 

2.2. Modelagem Microscópica  ............................................................................................ 23 

2.2.1. Conceitos Fundamentais da simulação de tráfego. ..................................................... 23 

2.2.2. Medidas de Desempenho. ........................................................................................... 25 

2.2.3. Codificação. ............................................................................................................... 25 

2.2.4. Calibração. ................................................................................................................ 25 

2.2.5. Validação. .................................................................................................................. 27 

2.3 O Microssimulador: VISSIM ......................................................................................... 27 

2.3.1. Representação do tráfego ........................................................................................... 28 

2.3.2 Dados Requeridos  ...................................................................................................... 29 

2.3.3. O Modelo de veículo seguidor. ................................................................................... 29 

2.3.4. O Modelo de mudança de faixa e aceitação de brecha ............................................... 31 

3. METODOLOGIA .......................................................................................................... 33 

3.1. Descrição da área de estudo ........................................................................................... 34 

3.2. Definição das premissas de análise. ............................................................................... 34 



11 

 

 

3.3. Seleção dos dados de entradas e das medidas de desempenho ........................................ 34 

3.4. Coleta de Dados. ........................................................................................................... 35 

3.5. Simulação dos cenários ................................................................................................. 36 

3.5.1. Codificação e Verificação. ......................................................................................... 36 

3.5.2. Calibração e Validação. ............................................................................................. 36 

3.6. Avaliação dos Resultados. ............................................................................................. 37 

4. ESTUDO DE CASO ....................................................................................................... 38 

4.1. Descrição da área de estudo ........................................................................................... 38 

4.2. Definição das premissas de análise ................................................................................ 40 

4.3. Seleção dos dados de entradas e das medidas de desempenho ........................................ 41 

4.4. Coleta de Dados. ........................................................................................................... 42 

4.5. Simulação dos cenários ................................................................................................. 49 

4.5.1. Codificação e Verificação. ......................................................................................... 52 

4.5.2. Calibração e Validação. ............................................................................................. 59 

4.6. Avaliação dos Resultados. ............................................................................................. 60 

5. CONCLUSÃO ................................................................................................................ 66 

5.1. Conclusões do estudo dos cenários ................................................................................ 66 

5.2. Recomendações para trabalhos futuros .......................................................................... 68 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 69 

ANEXO A – PLANILHAS SEMAFÓRICAS ................................................................... 72  

APÊNDICE A – RESULTADOS AGREGADOS DAS VARIAÇÕES PARA O 

CENÁRIO 1,2 E 3 .............................................................................................................. 73  

APÊNDICE B – RESULTADOS DIVIDIDOS POR CLASSES DAS VARIAÇÕES 

PARA O CENÁRIO 1, 2 E 3 ............................................................................................. 75  

 

 



12 

 

 

CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

O Transporte urbano é causador de fortes impactos no planejamento das cidades, 

sendo observadas consequências determinantes na condição financeira das mesmas e de seus 

habitantes. Os impactos diretos são o não acesso da população mais pobre a serviços e 

atividades básicos. Os impactos indiretos são a baixa competitividade da atividade econômica 

devido às questões externas, como custo da logística de distribuição de empresas, e a restrição 

da localização de empresas ou mesmo a locomoção de pessoas em seu horário de expediente 

(GOMIDE, 2003).  

Uma das questões essenciais para entender a demanda por modos transporte nas 

cidades é entendendo o fenômeno da urbanização. O Crescimento urbano, como apontado por 

FERRAZ E TORRES (2004) é um fator relevante na necessidade de novos meios de 

transporte, sendo observado em grandes cidades a forte utilização de meios coletivos de 

transporte urbano, como ônibus, metrô, trem, etc. 

Os modos de transporte mais utilizados são importantes para se entender as 

necessidades de locomoção, sendo caracterizados pelo modo privado e coletivo, além demais 

meios de se locomover como: a pé, bicicleta, motocicleta, carros e demais automotores. 

Observa-se que dois fatores de grande relevância estão envolvidos na escolha de cada um dos 

meios, são estes a distância desejada de transporte e o custo de transporte.  

 

A formação de filas e congestionamentos está diretamente ligada as 

consequências das limitações de oferta imposta pelo meio físico e do desequilíbrio entre o 

arranjo dos modos de transportes utilizados que pode ser apontado como resultado da 

ausência de ações de mobilidade urbana. Como afirma VASCONCELLOS (2013), a entrada 

de alguns veículos em uma via já afeta negativamente na velocidade dos outros, sendo que, no 

município de São Paulo, bastam cerca de 15% dos veículos adentrarem as vias para ocasionar 

grandes engarrafamentos. Os impactos desses congestionamentos são sentidos diretamente 

nos usuários e no meio ambiente, refletindo em aumento dos custos tanto dos transportes 

coletivo ou privado e aumento na emissão de gases poluentes. Na atualidade, os grandes 

centros urbanos tem sido alvo de amplos esforços conjuntos na elaboração de planos de 

mobilidade urbana, para solução dos problemas de transportes.  

Observamos na figura 1 que, embora o transporte coletivo ainda seja capaz de 

suportar uma lotação maior, o transporte privado ainda é uma alternativa mais viável, como 

meio rápido de locomoção nos grandes centros urbanos. Com o número de veículos em 
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tendência crescente, o que fazendo que certas vias tornem-se mais próximas da sua saturação, 

sendo que um aumento na demanda pode ocasionar em efeitos indesejáveis, em uma rede de 

transporte.  

Figura 1: Velocidade média de automóveis e ônibus por ano 

 

Fonte: VASCONCELLOS (2013). 

Verifica-se que como já existe uma tendência decrescente de mobilidade das vias, 

que pode ser constatada pela observação do gráfico, essa pode ainda ser comprometida, como 

afirma SOUZA (2014), quaisquer alterações significantes realizadas no entorno de uma área 

que seja caracterizada por mudança no uso do solo, mudanças na infraestrutura viária ou 

criação de medidas de incentivos, como, por exemplo, a criação de corredor preferencial ou 

exclusivo para transporte coletivo. 

Como reflexo das limitações físicas de oferta da via e da capacidade desta de 

atender todas as demandas de viagens dos grandes centros urbanos, deve-se considerar o 

equilíbrio entre os recursos disponíveis, considerando as necessidades de locomoção do 

usuário abrangendo possíveis meios termos como soluções para atender a disposição precisa 

das viagens, realizando menores deslocamentos.  
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

Avaliar os impactos da implantação de faixas exclusivas para ônibus em um trecho da 

Avenida Dom Luís, utilizando a microssimulação. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

i) Realizar uma revisão bibliográfica sobre a utilização da microssimulação para a 

modelagem do transporte público e de faixas exclusivas; 

 

ii) Microssimular um trecho com faixas exclusivas que represente o cenário atual da 

avenida Dom Luís; 

 

iii) Microssimular cenários para avaliar o efeito da demanda de carros de passeio e de 

ônibus no desempenho operacional  do tráfego no trecho; 

 

iv) Comparar as as medidas de desempenho dos cenários avaliados. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A Estrutura desse estudo encontra-se disposta adiante na Revisão Bibliográfica, 

capítulo 2 que se divide em três tópicos, sendo estes os Aspectos da interveções, a 

Modelagem micróscopica e o Microssimulador utilizado e cada um deste contemplam os 

subtópicos com características a serem levadas em consideração durante o trabalho. O 

Capítulo 3 é a Medotologia e compreende todas as etapas e meios utilizados na realização do 

trabalho. O Capítulo 4 se divide em duas partes, sendo uma referente ao Planejamento do 

estudo e suas subetapas e a Execução de suas subetapas. A Conclusão é o último capítulo e se 

subdivide em conclusões do estudo dos cenários e em recomendações para trabalhos futuros. 

No final do trabalho podem ser verificadas as Referências bibliográficas e demais itens podem 

ser encontrados no Apêndice. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Aspectos das intervenções 

Algumas das intervenções de mobilidade contemplam uma série de alterações os 

quais podem ser de diferentes níveis de intensidade, podendo ser relacionadas com alguns 

efeitos diretos e indiretos na sua implantação. Há vários tipos de intervenções de mobilidade 

os quais contemplam a diversas classes de veiculos, seja pela adequação da oferta física 

ampliando a capacidade da via ou oferta, como a duplicação de faixas ou a criação de um 

corredor de faixas exclusivas como uma medida de incentivo que beneficia a uma classe de 

específica e resulta em aumento sobre a capacidade de atendimento de passageiros por via. 

 

2.1.1. Binário de vias 

O binário de vias é uma das medidas de mobilidade com menor nível de alteração 

na disposição das vias, sendo realizadas algumas alterações no sentido de circulação em vias 

opostas paralelas e perpendiculares sem ser necessárias alterações de geometria ou demais 

mudanças drásticas. Uma das características essenciais ao se realizarem essas alterações é a 

diminuição do conflito operacional entre rotas, o que pode ser de efeito significante de acordo 

com as demandas a serem atendidas.  

O binário pode ser uma solução de auxílio para as operações com atraso 

controlado, tendo como efeito imediato à diminuição de fases nos ciclos semafóricos, o que 

pode resultar no aumento da capacidade de escoamento de um tempo de verde efetivo para 

uma aproximação. 

 

2.1.2. Influências do binário de vias 

a) Reduz as possibilidades de conversão em cada interseção;  

b) Reduz o tempo em espera do condutor para cada ciclo semafórico;  

c) Altera a distância de viagem e o tempo em circulação na rede; 

d) Altera a demanda das vias adjacentes perpendiculares.  

Observa-se que a principal consequência do binário se dá na diminuição do atraso 

e consequentemente no tempo de viagem necessário para se trafegar um percusso na rede, 

entretanto com a alteração do sentido das vias resulta em alteração na demanda dessas. 

Observa-se que com a redução de sentidos de conversão de vias que se cruzam, reduz-se 

situações de conflito, entretanto pode tornar algumas rotas mais extensas. 
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A Redução de tempo de viagem pode resultar assim no aumento do tempo de 

viagem para grupos de vias e resulta ainda no tempo de permanência em rede de alguns 

condutores, enquanto para as duas vias paralelas opostas há uma redução no tempo de viagem 

e uma redução no tempo de permanência do condutor que trafega por apenas por essas, o que 

equivale a um aumento na capacidade de escoamento das vias.  

 

2.1.3. Bus Rapid Service (BRS) 

O BRS é um conjunto de medidas aplicadas que tem como objetivos precípuos 

melhorar a disposição dos veículos na via, garantindo: fluidez, especialmente, para o 

transporte público; ganho na velocidade de operação e redução no consumo de combustíveis e 

emissão de poluentes. Como apontado por GONÇALVES (2013), as medidas necessárias 

para execução de um corredor de BRS, basicamente, são: 

a) Implementação de faixas preferenciais para o transporte coletivo; 

b) Escalonamento dos pontos de embarque e desembarque; 

c) Racionalização ou otimização da oferta do transporte; 

d) Fiscalização da invasão de veículos nas faixas preferenciais; 

e) Informação ao usuário dos pontos de embarque e desembarque.  

Figura 2: Faixas preferenciais sinalizadas.          Figura 3: Ponto de embarque e desembarque. 

 Fonte: VASCONCELOS 2012.        Fonte: VASCONCELOS 2012. 
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Figura 4: Ponto com acesso a informação de linhas.              Figura 5: Sinalização Vertical.                          

Fonte: VASCONCELOS 2012.                         Fonte: VASCONCELOS 2012. 

O BRS é um sistema que foi primeiramente implantado na cidade do Rio de 

Janeiro, tendo como um dos seus primeiros trechos o corredor de Copacabana e o de 

Ipanema/Leblon. O Sistema implantado na cidade de Fortaleza, assim como nas demais 

cidades, tem como preceito fundamental a prioridade do transporte coletivo sobre o privado, 

baseando-se nos princípios da Lei de Mobilidade Urbana (VASCONCELOS, 2012).   

Um dos principais aspectos a diferenciar o BRS das demais ações de prioridade 

do transporte coletivo é levar-se em conta o menor número de intervenções viárias, as 

restrições quanto à desapropriação de terrenos próximos as vias e o seu menor custo de 

implantação, bastando destinar a preferência de faixas já existentes para este transporte 

coletivo. 

 

2.1.4. Influências do Transporte Público e de faixas exclusivas e faixas BRS 

a) Os Efeitos da velocidade dos ônibus 

A Velocidade dos ônibus, como ressalta o TRB (2010), em uma via urbana é 

influenciada pelos mesmos fatores dos quais interferem a velocidade dos automotores, 

particularmente, o atraso causado por sinais e outras formas de controles em aproximações. 

Os ônibus, como veículos carregados, possuem baixa taxa de aceleração e desaceleração do 

que veículos privativos, consequentemente, haverá muito mais aspectos peculiares aos ônibus 

que influenciaram as operações de locomoção, como os automóveis, as vias e as 

características de passegeiros.   

 

 

 

 



18 

 

 

b) Os Efeitos da parada dos ônibus 

Os Ônibus, diferente de outros veículos, são característicos pelas paradas 

periódicas para embarque e desembarque tornando, assim, a operação do transporte coletivo 

responsável por alguns tipos de atrasos podendo ser destacado os atrasos de aceleração e 

desaceleração acontece quando os ônibus estão se aproximando ou se distanciando de um 

ponto de parada; atrasos de sinais de tráfego são os que ocorrem devido a paradas de 

embarque perto de aproximações semaforizadas; tempo de atendimento em serviço dos 

passageiros que ocorrem enquanto o ônibus está parado atendendo as operações de embarque 

e desembarque e atraso de tempo de reentrada ocorre quando o veículo para fora da faixa de 

rodagem, por exemplo: uma baía especial, e espera que ocorra uma nova brecha para que se 

possa voltar à faixa de destino. 

A Implantação de um corredor BRS tem consequências, algumas dessas intrísecas 

a característica dessa intervenção, no trânsito dos veículos da via sendo importante observar 

essas mudanças na disposição que podem ser enumeradas por: 

a) Segrega os veículos em tráfego sem segregar as vias; 

b) Orienta a disposição das paradas dos ônibus com menor interferência no trânsito 

desses demais;  

c) Reduz a capacidade da via durante o período preferencial de circulação ao transporte 

coletivo; 

d) Torna proibitiva a conversão de ônibus com mudança de via a esquerda; 

e) Interfere na operação de conversão dos veículos privados para vias adjacentes 

perpendiculares. 

Observa-se que dentre dessas consequências faz-se importante ressaltar que a 

segregação dos veículos dentro da via faz com que os movimentos de conversão de faixa e de 

via sejam mais dramáticas ao condutor de veículo privado, tanto nas situações em que o 

veículo coletivo invade a faixa que não lhe é reservada (devido a uma necessidade de 

ultrapassagem caso haja ônibus parado) quanto no contrário. Observa-se, ainda, que com a 

variação da quantidade de veículos coletivos ofertados, em muitos casos, a melhoria garantida 

na velocidade operacional estará relacionada com uma redução da demanda relativa a 

capacidade de circulação da via. 

O Escalonamento das paradas de embarque e desembarque com um aumento do 

distanciamento entre as mesmas também causa efeito de grande relevância na capacidade das 

vias, como é relatado por GONÇALVES (2013), no caso da cidade do Rio de Janeiro, 
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anteriormente, sem a divisão formal das paradas os motoristas eram obrigados a parar em 

todos os pontos tornando o percurso mais demorado, especialmente, em horário de pico.  

Pode se verificar que devido ao não ordenamento das paradas, como citado por 

GONÇALVES (2013), os ônibus que trafegam na faixa preferencial, destinada ao transporte 

coletivo, podem vir a ser solicitados a parar em quaisquer um dos pontos existentes. Esse 

efeito leva a parada de alguns dos veículos coletivos posteriores e a necessidade de 

ultrapassagem, ocasionando a invasão da faixa de tráfego não preferencial e a formação de 

filas que causam distúrbios, também, aos condutores da faixa de veículos privados.    

A Conversão com mudança de via a esquerda são as que ocorreriam nas situações, 

onde houvesse em uma aproximação, a necessidade de adentrar na via perpendicular 

adjacente, entretanto a possibilidade de isto ocorrer torna-se proibitiva porque haveria invasão 

de faixa na medida que se interrompe o tráfego da faixa dos veículos privativos, além de 

bloquear o trânsito da faixa preferencial na espera por uma brecha aceitável, reduzindo a 

capacidade de escoamento de um tempo de verde efetivo e comprometendo a eficiência da 

intervenção. Como efeito disto a conversão com mudança de via a esquerda deve ser realizado 

com conversões de via a direita até que o veículo coletivo possa adentrar na via adjacente 

perpendicular.  

 

2.1.5. Avaliações das influências das faixas exclusivas 

A velocidade dos ônibus em uma via urbana diminue na medida em que a 

capacidade horária da faixa em trânsito é plenamente demandada, proporcionalmente ao 

aumento do número de ônibus utilizando-se a faixa, torna-se altamente provável que isto 

ocasione ataso em outros ônibus por ocupar disponível ou por bloquear um ônibus que requer 

passagem e demais manobras. Na razão de 1 da taxa de capacidade e volume a curva de 

velocidades chega a cair aproximadamente 50% como aponta o TRB (2010). 
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Figura 6: Gráfico da Influência da capacidade na velocidade média dos ônibus. 

Fonte: HCM 2010 Adaptado. 

Fortaleza, como demais grandes cidades, foi, recentemente, contemplada com a 

execução de trechos de BRS, visando o ganho em mobilidade para o evento. A Experiência 

em Fortaleza, atualmente, demonstra que, semelhantemente a Rio de Janeiro, foram 

alcançados níveis de atendimento considerados satisfatório, como apontado por 

VASCONCELOS (2012) nas tabelas abaixo: 

Tabela 1: Velocidade operacional antes implantação do BRS. 

 

Fonte: VASCONCELOS (2012). 
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Tabela 2: Velocidade operacional após implantação do BRS. 

Fonte: VASCONCELOS (2012). 

A Avaliação de desempenho resultantes de características inerentes realizada 

através do uso da microssimulação para o caso de Bus Rapid Transit (BRT) pode ser 

constatado na literatura por PEREIRA et al (2013), sendo observadas algumas peculiaridades 

desses sistemas, como a variação na taxa de embarque, distanciamento de paradas, ocupação 

de veículos e quantidade de passageiros no sentido crítico, podendo serem constatados, alguns 

padrões que podem ser associados como resultante do arranjo desses sistemas.  Foram 

considerados 324 cenários alternativos variando 6 configurações e simulados no 

microssimulador EMBARQ, este que utiliza o modelo de perseguição do PARAMICS sendo 

observado como principal indicador da avaliação a velocidade operacional dos ônibus, como 

pode ser avaliado abaixo, podemos ver as configurações consideradas e a influência dessas 

características. 

Figura 7: Avaliação do desempenho de um corredor BRT.  

Fonte: PEREIRA et al (2013). 



22 

 

 

Observamos na literatura por PARADEDA et al (2014) o emprego da simulação 

utilizando o microssimulador AIMSUN no caso de um corredor BRT dentro de uma rede 

representando uma área da cidade de Florianópolis, onde constata-se além da variação de 

demanda dos veículos pelo horário, observa-se, também, o tamanho dos pontos de parada, 

sendo constatado que com uma troca modal de até 20% dos veículos privados pode-se manter 

a velocidade dos veículos privativos, enquanto se consegue triplicar a velocidade dos veículos 

coletivos, durante o horário de pico, como se pode ver na figura abaixo, onde as linhas que 

representam a velocidade operacional sobe com essa troca modal e com o aumento da parada 

de (a) 15 metros para (b) 50 metros.   

Figura 8: Influência dos cenários de faixa BRT sobre a velocidade dos ônibus.  

Fonte: PARADEDA et al (2014) 

Observamos ainda no trabalho realizado por PARADEDA et al (2014) a avaliação 

do efeito de faixas exclusivas antes e depois de sua implantação, além do efeito do tamanho 

da parada e da troca modal (a) e o efeito sobre a velocidade dos veículos privativos (b), sendo 

observados a mesma tendência decrescente durante o horário de pico e a tendência de redução 

da velocidade dos veículos. Analisando-se os diferentes quadros, como pode ser na figura 

abaixo, é importante ressaltar a maior redução da velocidade dos automóveis no cenário com 

a faixa exclusiva e com todo o volume de pico (linha marrom), constatando-se pelos 

pesquisadores a capacidade de ainda se garantir a velocidade dos automóveis com a 

intervenão do BRT considerada.  
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Figura 9: Influência dos cenários de faixas BRT sobre a velocidade dos veículos privados 

Fonte: PARADEDA et al (2014). 

 

2.2. Modelagem Microscópica 

2.2.1. Conceitos Fundamentais da simulação de tráfego  

Na avaliação do desempenho operacional de estratégias faz a utilização da 

modelagem necessária das condições de tráfego e o comportamento dos veículos nas vias. A 

simulação é um instrumento de auxílio, em face da grande complexidade do sistema de 

tráfego urbano que envolve diversas variáveis, ajudando na tomada de decisões em múltiplos 

cenários, antecipando-se as previsões de impactos antes da implementação das intervenções 

(PORTUGAL, 2005 apud POYARES, 2000, p.105).  

As Capacidades dos simuladores de tráfego na modelagem, como afirma o TRB 

(2000), é possivelmente a mais relevante característica na escolha do simulador. O modelo de 

simulador deve ser capaz de gerar uma lista de valores que sejam referents ao escopo do 

projeto e pertença a situação problema. Alguns desses podem ser de menor dificuldade de se 
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representar, como o tamanho de uma rede de tráfego, composição de veículos, operações de 

controle, etc devem ser vistoriados. Nota-se, também, que as abordagens das metodologias 

empregadas por diversos simuladores é aspecto de grandes diferenças. 

 

Figura 10: Comparação Aplicações do HCM x Microssimuladores 

 

Fonte: HCM 2010 Adaptado. 

Alguma das importantes características dos modelos microscópicos está na 

maneira de se representar as interações entre condutores. Na abordagem microscópica há 

maior grau de detalhamento necessário para a tomada de decisão em situações em que se faz 

necessário avaliar de maneira mais eficaz do que pela média, entendendo o grau de 

significância do problema, através de testes de validade estatísticos, sendo capazes de 

representar a decisão do condutor e como a mudança de comportamento reage com as 

variações impostas do tráfego.  

Na abordagem microscópica, como destaca RAKHA (2010) a corrente de tráfego 

é representada como uma associação discreta ou continua de um fluido compressível. Os 

modelos de carro seguidor que se utilizam da abordagem discreta especificam a ligação entre 

a velocidade e o espaço desejado (h) entre o veículo predecessor e antecessor. Os modelos de 
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corrente de tráfego caracterizados como um fluxo de um líquido compressível representam 

essa com uma determinada taxa de fluxo (q), densidade de tráfego (k) e a velocidade média no 

espaço da corrente (u). Em resultado disto, os modelos microscópicos e macroscópicos de 

tráfego pode ser relacionados embasado nessa correspondência entre esses parâmetros 

operacionais que se representam no mesmo modelo. 

 

2.2.2. Medidas de Desempenho 

Os modelos de simulação são capazes de fornecer grande quantidade de medidas 

de desempenho dentre eles podem ser fornecidos tamanho de filas, tamanho médio de 

paradas, consumo de combustível, emissões de poluentes, etc. A Escolha da medida de 

desempenho apropriada é influenciada pelos objetivos do estudo, pela predisposição do 

modelo e dados acessíveis, sendo que as medidas na avaliação podem ser diferentes do 

empregado na calibração os dados de campo acessíveis, além de serem utilizadas comoo 

ferramenta de avaliação do processo da calibração do modelo. O desenvolvimento de 

elaboração da lista de dados requeridos em campo é também influenciado pela escoha da 

medida de desempenho e pelo processo de avaliação (HELLINGA, 1998). 

 

2.2.3. Codificação 

A Codificação representa a fase dentro do processo de simulação no qual se 

representam elementos essenciais do estudo de caso. Como afirma MAIA (2007), esse passo 

tem como objetivo preparar os dados a serem informados ao simulador de maneira que este 

possa representar a realidade desejada, como, por exemplo, uma regra de prioridade ou 

mesmo um sinal de “pare” ao condutor.  É essencial a representação correta dessa fase e a 

verificação desta. 

 

2.2.4. Calibração 

A Calibração dos parâmetros é procedimento de alteração das variáveis que 

descrevem a ação dos modelos do microssimulador tidos como essencial. Na Efetuação da 

calibração, como afirma HOURDAKIS et al (2003), é preciso fazer alteração de dados de 

entradas tidos como parâmetros, objetivando igualar as medidas de desempenho, sendo o 

procedimento iterativo altera-se os parâmetros até que haja correspondência entre as 

observadas e as obtidas. 
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Há dois processos básicos, como WOODY (2006) afirma, para calibração e 

validação de parâmetros, sendo que há aqueles que são mais recomendados para os modelos 

de tráfego e os que podem se adequar as condições de freeway. Ainda adiante, é afirmado que 

há basicamente dois tipos de calibração dos parâmetros: a primeira, sendo a dos parâmetros 

do sistema, que envolve uma averiguação a respeito dos inputs do modelo, e a segunda, uma 

calibração operacional com enfoque na descrição relatada das características do 

comportamento do condutor e como isso afeta as variações nas operações de tráfego.    

Observando os distintos conceitos a respeito da calibração, podemos distinguir a 

calibração dos demais processos que são necessários representar uma característica essencial a 

um modelo que descreve a lógica sobre, o qual o pacote de simulação funciona.  Uma forma 

de exemplificar esse primeiro caso citado, podemos referir a calibração do comportamento da 

aceleração e velocidade dos ônibus que é característica influente na alteração de faixa, assim, 

podemos destacar como referência a calibração realizada por meio de análise de vídeos por 

SANTOS (2013) na modelagem dos veículos coletivos de um corredor BRT no pacote de 

microssimulação PARAMICS, sendo estas variáveis alteradas caracterizadas como dados de 

entradas.  

      Figura 11: Calibração da velocidade, aceleração e desaceleração de um corredor BRT. 

 

  Fonte: SANTOS (2013). 
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2.2.5. Validação  

A Validação corresponde ao processo de confirmação para verificar se os 

resultados gerados pelo simulador estão satisfatórios. O teste de validade é confirmado com 

uso de ferramentas de estatística inferencial teste de hipótese, determinação de intervalos de 

confiança, análise de regressão, análise de variância, análises temporais, etc. A Validação de 

um modelo é a validação das hipóteses e performance do mesmo, antes de efetiva-lo em sua 

totalidade (PORTUGAL, 2005). 

A Validação do modelo pode ser apontada como o meio de definição ao qual a 

extensão da teoria se fundamenta com suas relações adequadamente para compreender o 

comportamento descrito pelas teorias importantes como atestado com os dados coletados em 

campo. Podemos entender como as normas especificadas e empregadas nos modelos de carro-

seguidor, mudança de faixa e aceitação de brecha reproduzem as equivalentes capacidades, 

tamanhos de fila, distribuição de velocidades e efeitos de oscilação (RAKHA, HELLINGA, 

AERDE e PEREZ, 1996).     

 

2.3. O Microssimulador: VISSIM  

O Modelo de carro seguidor empregado no VISSIM é uma alteração de dois 

modelos Wiedemann 1974 e 1999 aprimorados por este pertencem a uma casta de modelos 

denominados como psicofísico ou de pontos de ação. Estas linhagens de modelos admitem 

limiares denominados pontos atuados os quais os condutores mudam a sua reação. Os 

motoristas reagem às mudanças no distanciamento ou na velocidade relativa, somente se estes 

limites forem acionados. Os limiares e os regimes que eles definem geralmente são 

representado em um diagrama com uma relação de velocidade/distanciamento para um par de 

veículos predecessor e posterior (RAKHA e GAO, 2010).  

O VISSIM é um microssimulador fundamentado no comportamento para a 

avaliação e otimização do fluxo de tráfego.  Ele oferece uma grande variedade de aplicações 

como integração do transporte coletivo e privativo. As Complexidades das situações de 

tráfego são observadas em um maior nível de detalhamento lidando com modelos realistas 

(FELLENDORF e VORTISCH, 2010).  

O VISSIM como demais pacotes de simulação contém modelos matemáticos para 

gerar modelos do fluxo de tráfego. O microssimulador em si não possui ferramentas 

necessárias para a avaliação dos dados, sendo necessários outros complementos de avaliação e 

tratamento dos dados para processar dados antes ou depois. O Software VISSIM é composto 
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por uma interface gráfica que permite ao usuário a integração em sistemas de CAD e a 

implementação de forma intuitiva da modelagem da geometria e elementos de vias. 

 

2.3.1. Representação do trafégo  

O VISSIM é capaz de representar diferentes tipos de componentes de tráfego, 

sendo que cada um deles possuem requisitos técnicos que são determinados pelas taxas de 

aceleração e desaceleração, além da velocidade máxima e desejada, sendo que algumas 

características podem ser determinadas como uma distrbuição com caracterização estatística 

dentro do microsssimuador como ressalta FELLENDORF e VORTISCH (2010) 

O Transporte público no VISSIM pode ser representado de diversas maneiras e tem 

extensa composição, desde ônibus, bondes, trens e demais que podem ser atribuídos como um 

arquivo de extensão dentro do próprio pacote de simulação. Os tempos de entrada em via são 

determinados por meio da ferramenta departure times podem ser indicados manualmente ou 

pode ser feita a atribuição dos headways de cada linha e gerados até seu tempo simulado, os 

dwell time são determinados pelo tempo de embarque e desembarque (FELLENDORF e 

VORTISCH, 2010). 

 O intervalo de saídas de um ponto de parada é definido pelo tempo de chegada 

fixado mais o tempo de espera durante o atendimento  dos passageiros, assim, podendo ser 

altearado de forma com que o motorista parta de acordo com as condições de tráfego. 

Observa-se, pela figura abaixo, como é dada a determinação dos tempos de viagens para o 

transporte coletivo, pode ser determinado fixamente pela taxa de frequência do início ao fim 

do período simulado.  

Figura 12: Determinação do tempo de entrada 

 

                     Fonte: Autor 
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2.3.2. Dados Requeridos 

A Determinação dos dados requeridos depende da limitação dos recursos a serem 

empregados e da existência de dados em campo para calibração das condições e ainda se os 

mesmos meios são adequados, alguns desses dados podem ter grande dificuldade em serem 

obtidos como, por exemplo, a matriz de origem e destino, escolha de rotas, além de emissões 

de poluentes, os dados devem ser informados em seu nível de agregação temporal 

(usualmente 15 minutos) e espacial HELLINGA (1998). 

Dados específicos necessários para calibração são peças fundamentais. Estes 

dados tomam forma como elementos escalares e em distribuições estatísticas que são referidas 

ao modelo, geralmente, modelos de simulação são desenvolvidos e calibrados na base de 

dados específicos. O desenvolvimento de dados não é transferível e pode não ter grande 

acurácia na representação da situação problema, nestes casos os resultados dos modelos 

devem ser avaliados com cautela e os parâmetros default devem ser trazidos para as condições 

referentes identificadas.  Nesta etapa se informa, além dessas mencionadas, as regras de 

prioridade dentro dos links, áreas de conflito, vias preferenciais ou exclusivas (como BRT ou 

BRS), bem como, também, velocidades desejadas, programação semafórica, etc, como afima 

SOUZA (2014).  

 

2.3.4. O Modelo de veículo seguidor  

Como é relatado na literatura por CYBIS e OLIVEIRA (2008) no 

microssimulador existem essencialmente dois modelos com importantes parâmetros a serem 

calibrados. O primeiro deles o Wiedemann-74 é exposto como ideal para representação de 

tráfego urbano, onde ocorrem pequenas brechas e intervalos para tempo de reação menor, 

além de serem recorrentes as ações de parada e arranque.  

O Comportamento do motorista é descrito pelas relações particulares entre cada 

uma das funções de direção presentes, sendo importante ressaltar as que descrevem a 

interação entre o modo de perseguição que pode ser compreendido como uma equivalência 

entre os modos de direção que estão presentes no mcirossimulador. 

Os modos de direção que estão presentes neste microssimulador são delimitados 

por funções de ponto de ação que se relacionam com as razões de velocidade e distância. 

Existem quatro modos de representação da condução, como afirma a PTV (2006), os quais os 

motoristas podem se encontrar, sendo eles como abaixo: 
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a) Condução Livre: Não há nenhuma notável influência dos veículos a sua frente, assim o 

condutor consegue alcançar e manter a velocidade desejada que oscila em torno desta 

devido a variações do pedal de aceleração;  

b) Condução de Aproximação: Nesta fase o condutor adequa sua velocidade com a do 

veículo líder enquanto se aproxima uma taxa de desaceleração vai sendo aplicado de 

forma que as diferenças entre a velocidade dos dois no instante que alcançar sua 

distância de segurança é zero;  

c) Condução de Perseguição: O condutor do veículo seguidor sem ter alguma consciência 

segue o veículo líder sempre mantendo se próximo a sua distância de segurança, 

novamente, variando devido as oscilações dos pedais;   

d) Condução de Frenagem: Este modo acontece quando não é respeitada a distância 

desejada de segurança e consiste na aplicação de desaceleração pelo condutor que 

acontece quando ocorrem mudanças de faixa ou devido às influências do veículo líder. 

 

AX – distância desejada entre dois veículos consecutivos parados longitudinalmente.   

ABX – distância mínima desejada de perseguição.  

 

 

 

Onde: 

BX: Representa parcela de contribuição da distância de segurança desejada; 

BXadd: Representa um fator aditivo da distância de segurança desejada; 

BXmult: Representa um fator multiplicativo da distância de segurança desejada; 

RND1(I): Representa um número aleatório com distribuição estatística normal de média 0,5 e 

desvio-padrão 0,15; 

V: Representa a velocidade a qual o veículo trafega. 

SDX – Limiar de assimilação do aumento da distância de perseguição.  

 

 

Onde: 

EX: Representa uma variável adimensional; 
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EXadd: Representa um fator aditivo de variação;  

EXmult: Representa um fator multiplicativo da variação;  

NRND1(I) e NRND2(I): Representam números aleatórios com distribuição estatística normal 

de média 0,5 e desvio-padrão 0,15. 

SDV – Limiar de assimilação da variação da diferença da velocidade a grandes distâncias. 

CLDV – Limiar de assimilação da variação da velocidade a pequenas distâncias. 

OPDV – Limiar de reconhecimendo de pequenas variações de velocidade em função do 

aumento da distância. 

Observa-se pelas equações descritas que a calibração dos parâmetros ax, bxadd e 

bxmult está atrelada aos níveis dos limites de perseguição caracterizados por ABX e SDX e 

que assim estes influenciam a distância entre os veículos. Alguns estudos realizados 

evidenciam que as medidas de distância observadas em campo em diversas situações de 

tráfego não são proporcionais a velocidade, sendo percebido que os condutores tem tendência 

a subestimar a distância de segurança a velocidades mais altas e a dirigir mais arriscadamente 

em maiores velocidades em relação as menores velocidades (TODOSIEV, 1963, apud 

WIEDEMANN e REITER 1992, p.2).  

Observando essa característica da influência dos parâmetros que modelam a 

distância nos limites de perseguição RAKHA e GAO (2010) descreveram em seu estudo de 

calibração em freeways a interferência dos mesmos na modelagem de algumas variáveis 

essenciais e como este comportamento progride com a variação de algumas dessas variáveis.  

O estudo realizado evidenciam algumas influências na representação das funções 

que modelam a reação que podem ser relacionadas por meio de uma comparação com as 

relações macroscópicas característicos de segmentos de rodovias, entretanto considerando 

estas peculiaridades podemos verificar que a influência da variação dos limites determinados 

pelas condições da corrente de tráfego também afetam as vias de um modo geral, assim, as 

comparações com as relações macroscópicas não possam ser utilizadas.  

 

2.3.5. Modelo de mudança de faixa e aceitação de brecha 

O Comportamento de mudanças de faixa necessárias no VISSIM, que são aquelas 

que o veículo precisa realizar, é determinado pelas taxas de desaceleração máxima e aceitável 

que depende daqueles veículos traseiros que chegam à outra faixa, alterando-se essas taxas 

podemos determinar maiores ou menores níveis de agressividade (WOODY, 2006).   



32 

 

 

A Lógica do modelo de mudança de faixa do VISSIM é representada pela 

possibilidade de haver uma alteração para faixa vizinha desejada. O processo de escolha de 

faixa pode ser necessário ou livre, sendo este baseado na aceitação de brecha. Um condutor 

que requer a aceitação de uma brecha irá efetuar uma taxa de desaceleração que é dependente 

da calibração e é altamente relevante na efetivação da mudança de faixa que também uma 

função de dependência da distância da parada de emergência para o conector adiante que 

satisfaz a rota definida. O condutor age cada vez mais agressivo o quão mais próximo estiver 

do ponto de conversão para seu destino ao nível de designar uma parada para atender seu 

desejo (FELLENDORF e VORTISCH, 2010). 

Um condutor, como ainda afirmam FELLENDORF e VORTISCH (2010), sabem 

quais conectores devem seguir para tomar determinadas rotas e todos esses tem a opção de 

parada de emergência e a distância de mudança de faixa e não devem ser maiores do que a 

distância entre dois conectores sucessivos para que ele possa completar a rota.   
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Observando a disposição geral dos trabalhos de microssimulação que segue a 

ordem semelhantemente ao que é constatado e documentado nessa revisão bibliográfica, 

verificou-se que dada à natureza do trabalho e a utilização da microssimulação como 

ferramenta de avaliação, uma divisão de etapas semelhante e algumas mais específicas se 

fariam necessárias como forma de dar destaque nas influências das intervenções realizadas. A 

figura abaixo, contempla uma visão geral da metodologia empregada no estudo. 

Figura 13: Fluxograma da Metodologia empregada  

 

          Fonte:Autor. 
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3.1. Descrição da área do estudo 

Nesta etapa é caracterizado o estudo de caso, sendo importante ressaltar a 

identificação do objeto de estudo com suas peculiaridades a serem representadas, por 

exemplo, como ressaltado no trabalho a região sofreu algumas intervenções com a instalação 

do binário de vias e como todo estudo de caso, algumas dessas alterações devem ter sido 

contornadas, assim, este estágio contribui na identificação de possíveis situações problemas. 

3.2. Definição das premissas da análise  

A Definição de alguns critérios na modelagem foi estabelecida tendo como 

fundamento aspectos práticos como os poucos recursos, a dificuldade ou inexistência de 

meios para se coletar os dados necessários para a representação de alguns quesitos presentes 

no estudo de caso. Desta forma foram descartados alguns elementos na simulação da área 

representada. Esta etapa da metodologia, portanto, determina as circunstâncias e premissas 

sob as quais está consolidado o trabalho. 

3.3. Seleção dos dados de entradas e medidas de desempenho 

A Etapa de escolha da medida de desempenho adequada como relata HELLINGA 

(1998) é determinada pelas capacidades e disponibilidade de dados de campo que são listados 

e verificado com a capacidade de haver recursos, observando esse quesito para a seleção da 

medida de desempenho tem-se como aspectos limitantes o fato de ter como representa-las 

com os dados coletados. Nessa etapa, seguindo esses preceitos, estabeleceu as medidas que 

funcionaram como indicadores e os dados necessários que, mesmo não estendo atrelados a 

análise, se fazem necessários para a representação da situação desejada, como relevante para a 

obtenção da medida de desempenho, LACERDA (2014) determinou como medida de 

desempenho principal pela facilidade de obtenção o tempo de viagem para efetivação da 

calibração. Outras medidas de desempenho foram selecionadas ou adaptadas para avaliação 

dos impactos em cenários futuros.  

a) Fluxo de saturação 

A Capacidade de um componente de sistema é o número máximo de veículos que 

consegue adentrar uma via e por mais que haja algum aumento da corrente de tráfego que 

entra, nenhuma influência sobre o aumento desta é observada para os pontos de análise. 

Conservando-se as condições de via tráfego e o predomínio das condições que definem a 

capacidade, sendo esta admissívelmente uniforme para seja qual for o segmento analisado. 
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Certas alterações nas condições vigentes resultarão na mudança na capacidade da via. A 

Capacidade analisará elementos da via sobre condições uniformes de tráfego e condições de 

contole. Essas mudanças refletiram sob a capacidade da via em seus devidos segmentos com 

diferentes condições estabelecidas que terão capacidades distintas sobre expectativas 

admíssiveis que se definem como base da capacidade. Isso é o estado da capacidade para um 

dado componente de sistema, como uma razão de fluxo que pode ser alcançada repetidamente 

por pico de períodos de demanda suficiente HCM (2010). 

b) Tempo de viagem e velocidade 

A Avaliação do tempo de viagem da via a ser observado por essa análise é de 

grande importância, por essa medida sofrer grandes variações determinadas pela transição do 

estado estacionário ao não-estacionário, o que faz com que os tempos de viagem tenham 

grande variabilidade e sejam importantes também no estudo dos impactos. Entre algumas 

medidas responsáveis pela variação do tempo de viagem podem ser citados: condições 

ambientais; flutuações; incidentes de trafégo; controle de tráfego; etc. Pela análise dos tempos 

de viagens, temos indiretamente a velocidade de cada segmento da via para cada classe de 

veículo e faixa, tendo em vista a constância do espaço. A velocidade e tempo de viagem 

torna-se ainda mais importante para avaliação do desempenho do transporte público por ser 

um dos fatores de qualidade de operação. 

c) Tamanho de fila 

Nas situações em que a demanda ultrapassa a capacidade de um intervalo de 

tempo e o headway de chegada é menor do que o tempo de serviço em uma localidade 

específica origina-se uma fila que é uma relevante medida para avaliação do desempenho 

operacional, pois afeta a interseção e sua vizinhança. Nos momentos que as filas se tornam 

maiores do que a capacidade de estocagem elas podem causar diferentes problemas na 

operação, podendo bloquear a entrada de veículos, além de quando supersaturada em 

situações de uma faixa de conversão, pode causar alterações nas operações com atraso 

controlado HCM (2010). 

3.4. Coleta de Dados  

A Coleta de dados é a etapa no qual delimitado o foco e dificuldades práticas do 

trabalho, após a definição dos critérios que norteou as premissas essenciais, pode-se abastecer 

a primeira definição da base que representa o problema. Nesta etapa se definiu os dados, o 
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cronograma de coleta, os métodos da coleta realizada que compreendem requisitos 

fundamentais para a codificação, calibração e avaliação das intervenções.  

A Coleta de dados foi realizada em um primeiro momento, por meio de uma revisão 

da literatura, sendo que esses dados resgatados na literatura foram coletados em campo 

durante dias típicos por filmagem utilizando um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), 

analisados e tratados estatisticamente e foram realizados por LACERDA (2014) conduzida 

durante horários de pico, os dados utilizados nesse estudo os correspondentes ao pico da 

manhã no intervalo de 6h 30m às 8h 30m. 

3.5. Simulação dos cenários  

Os cenários simulados pela aplicação dessa metodologia têm como designação 

verificar a utilidade prática da intervenção na garantia do aumento de desempenho e 

minimização de efeitos indesejáveis, sendo assim, cada cenário foi submetido a variações que 

afetam em conjunto com a intervenção viária a performance dessa mesma. Nesta etapa são 

descritos os cenários simulados; codificado; verificados e calibrados por meio da literatura. 

Verifica-se que os cenários observados se definiram por duas características distintas: a 

primeira refere-se a variações na demanda de veículos na via; a segunda delas são as 

características de controles de disposição do tráfego como a existência de faixa preferencial, 

escalonamento da parada, etc. 

3.5.1. Codificação e Verificação 

Nessa etapa os cenários descritos foram representados atráves das ferramentas que 

estão presente no microssimulador. Os cenários codificados e verificados compõem um 

quadro de prospecção da futura intervenção. Os elementos como geometria de via, ciclos 

semafóricos, situações de conflito, preferências de veículos e os demais dados são informados 

ao simulador sendo todos codificados na rede, observando sua equivalência com a situação a 

qual se deseja representar, assim se realizou uma inspeção visual que é uma subetapa desse 

processo.  

 

3.5.2. Calibração e Validação  

Não foi executada nenhuma calibração e validação, escolheu-se a realização de uma 

busca, como método principal para informação dos parâmetros, através de uma revisão da 

literatura sobre aspectos e valores de paramêtros devido possuir trabalhos no grupo de 
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pesquisa dentro da área de estudo caracterizada, assim, os valores de paramêtros foram 

informados como dado de entrada sem necessidade de serem calibrados ou validados.   

3.6. Avaliação dos resultados 

A Avaliação é tomada da seguinte forma, como as características mais impactantes 

estão na segregação preferencial da via e no escalonamento das paradas, observa-se o efeito 

de cada uma dessas variáveis da intervenção nas medidas de desempenho selecionadas já 

citadas na seção anterior. Embora, muito se afirme sobre o aumento da velocidade dos ônibus, 

não há na literatura ou em manuais nada a respeito sobre os efeitos desse aspecto nos demais 

veículos de uma via e mesmo quaisquer outros efeitos que devam vir a afetar alguns outros 

indicadores de desempenho. 

A Avaliação realizada contemplou a verificação do efeito acrescentado por cada uma 

dessas restrições à via, verificando também os impactos relativos à variação da demanda de 

veículos, passageiros e ônibus, assim acrescenta-se mais variabilidade aos cenários 

permitindo verificar como esses possam afetar o tráfego da via.  A Definição dos melhores 

cenários de intervenção para a via, como anteriormente citado, se dará pela minimização dos 

efeitos que possam tornar crítico os impactos avaliados, anterioremente citados nas seções 

precedentes desse estudo, aos veículos privativos garantindo a maximização dos benefícios 

conseguidos aos veículos coletivos. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO DE CASO 

4.1. Descrição da área do estudo  

A área de estudo engloba o entorno de bairros com grande quantidade de pólos 

geradores de trafégo como centros comerciais, shoppings centers, colégios, faculdades e 

restaurantes, além do alto grau de ocupação do solo que é caracterizado por grande quantidade 

de edifícios na vizinhança. A Avenida Dom Luís que compreende a via estudada é dentro 

desta área avaliada um dos principais corredores comerciais da vizinhança. A Região que foi 

abrangida no estudo por LACERDA (2014) corresponde a um trecho do corredor composto 

pela área delimitada da Rua Leonardo Mota até a Rua Tibúrcio Cavalcante, compreendendo a 

atual rotatória da Praça Portugal, a qual tem seu futuro indefinido e deve tornar se uma 

interseção.   

O Binário foi a primeira medida de intervenção a ser realizada, sendo formada pelo 

conjunto de vias paralelas, a Avenida Santos Dumont e a que é objeto desse estudo. A Rede 

formada pelas avenidas corresponde a uma área de 14 x 5 quarteirões, sendo que destes nós 

19 possuem sinais, sendo destes 3 implantados após a alteração do binário das vias. A 

primeira etapa de implantação da alteração foi devidamente implantada no dia 19 de maio a 

que corresponde ao trecho analisado desse trabalho, a segunda que foi um trecho 

correspondente a Santos Dumont e entorno foi implementado logo em seguida, as terceiras 

quartas e quintas etapas foram implantadas e logo após a última desta na Avenida Dom Luís, 

encerrando-se as alterações. A Figura abaixo representa a área do Binário em suas etapas das 

intervenções. 
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Figura 14: Etapas e alterações de sentido de circulação do binário. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Fonte: Prefeitura de Fortaleza 

 
 

     a) Intervenções do binário no trecho do estudo de caso 

No dia 19 de maio de 2014 entrou em operação parcela das alterações que 

compunham o binário com as mudanças de sentido na Avenida Santos Dumont. Logo após, 

no dia 7 de junho a Avenida Dom Luís passou e a Avenida Santos Dumont passou operar em 

seu sentido definitivo e a intervenção do binário foi finalizada. Na área que compreende o 

estudo de caso, que corresponde o trecho entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Visconde de 

Mauá não houve alterações quanto a semaforização, entretanto houve uma mudança de 

sentido da rua Tibúrcio Cavalcante, sendo dividido os sentidos de circulação, esta rua 

funcionando no sentido Sul/Norte a partir da Dom Luís ao encontro da praia e no sentido 

Norte/Sul adentrando em sentido ao continente. Torna-se importante ressaltar que o estudo 

conduzido por LACERDA (2014) contempla a área de estudo em sua versão anterior a 

composição do binário direcionando-o para sua versão final. 

 

 



40 

 

 

Figura 15: Área da região do estudo analisada. 

Fonte: Google Maps 

Um aspecto relevante dessa intervenção é a respeito da rotatória que esta ainda 

permanece inalterada, mas deve em breve se tornar uma interseção ligando as Avenidas 

Desembargador Moreira e Dom Luís, além disso, o destino e a regulamentação dos 

estacionamentos a 45 graus das avenidas não foi definido. Uma das alterações finais 

implementadas corresponde à implantação de uma linha nova de ônibus que deve percorrer 

todo o trecho do binário formado pelas duas avenidas que o compõe.  

4.2. Definição das premissas da análise 

a) Não há representação de estacionamentos 

A principal necessidade de dados do estudo é a representação do tráfego para o 

horário das 7h30m às 8h30m. Constata-se ao longo de toda a área de estudo grande 

quantidade de estacionamentos de lojas a 45º que, além de servirem como zonas de origem de 

viagens, interferem na circulação e em terrenos nas proximidades, sendo que durante esse 

horário não foi constatada a grande influência destes estacionamentos devidos ainda não 

terem começado o expediente da grande maioria dos estabelecimentos comerciais.  

b) Não há representação da rotatória da Praça Portugal 

Uma das futuras intervenções no trecho do binário formado pelo par de avenidas é a 

realização de uma interseção onde atualmente é a Praça Portugal, sendo representada no 

trabalho como uma interseção semaforizada com apenas dois estágios, levando-se em 
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consideração os efeitos citados anteriormente, além de a rotatória representar um aspecto de 

influência no estudo que se preferiu não se abordar. 

c) Não há representação da otimização de sinais 

Os sinais não são representados com sua otimização realizada via o sistema Split 

Ciclee Offset Optmization Techinique (SCOOT) para a via em questão, este é um quesito que 

existe em campo, mas não será abordado devido à maior complexidade e variabilidade 

atrelada a cada condição de tráfego de difícil predição presente na via e a cada resposta 

subsequente do simulador. 

d) Não há representação de escolha de rota  

O Objeto de estudo no qual a situação problema foi desenvolvida é o trecho do 

binário, entretanto como o binário formado pelas duas avenidas citadas forma uma rede de 

tráfego com as vias perpendiculares e há grande presença de interseções não-semaforizadas, 

dentre essas, o que pode afetar o processo de escolha do condutor e a alocação da demanda e 

por isso mesmo torna-se importante destacar este aspecto. Em uma rede de tráfego pode vir a 

ocorrer à circunstância conflitante entre a disputa por brecha entre a via principal e secundária 

e causar diferenças no tempo de espera por atendiemento, sendo este determinante na escolha 

de rota, ocasionando em diferentes cenários influenciados por diferentes situações de conflito 

que são modeladadas a parte, o que resultaria em alguma mudança de uma variável estimada. 

Um aspecto que reduz a importância é o fato de haver apenas uma interseção não 

semafórizada entre as vias secundárias e de não existir a otimização dos semáforos como já 

citado.  

e) Não há alteração do modelo de mudança de faixa 

Observa-se que nesse estudo não foi conduzida uma calibração no modelo de 

mudança de faixa para a representação deste comportamento, sendo estes mantidos com os 

seus valores default, entretanto, se reconhece, ainda mais pelas consequências provocadas 

pelas intervenções, a importância de calibrar e validar esse e demais submodelos do 

microssimulador. 

4.3. Seleção dos dados de entrada e das medidas de desempenho 

As medidas de desempenho avaliadas são os principais indicadores de tràfego, o 

primeiro é o tempo de viagem que é a mesma medida de desempenho calibrada e avaliada no 

microssimulador em cada uma das seções da via por determinação de uma seção marcada pela 
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delimitação atráves da ferramenta Vehicle Travel Times que retorna o valor agregado 

espacialmente e desagregado das seções de volumes, tempos de viagens e atraso, assim pode 

se contabilizar e avaliar os demais velocidade e volume, pois estes como demais aspectos são 

variáveis de importância para via e para a operação do transporte coletivo caracterizando-se 

como. O Tamanho de fila foi contabilizado pela determinação da ferramenta Queue Counters 

no microssimulador este é um importante indicador de conflitos e espera por atendimento a 

ser abordado na avaliação. 

Alguns dados que não fazem necessariamente parte do problema se fizeram 

necessários para a representação, assim, em ausência de meios para sua obtenção e existindo a 

possibilidade de garanti-los algumas tiveram que ser programadas coletas em campo atráves 

de filmagens para aquisição desses.  

4.4. Coleta de dados 

A Coleta de dados a qual teve que ser realizada referentes a passageiros, linhas e 

ônibus foram realizadas atráves de filmagens durante o período simulado de 7h30m às 

8h30m, correspondente ao horário de avaliação. Os Dados oficiais necessários foram 

requisitados, como visto adiante, juntamente aos órgãos responsáveis, sendo adquiridos para 

consulta e caracterização da área de estudo; da composição de tráfego; dos planos semafóricos 

e demais dados como é mostrado abaixo.  

i) Transporte Público  

Foram realizadas coletas de dados de transporte público atráves de consulta e 

filmagens, como coleta de horários, intinerários de linhas de ônibus e coleta dos passageiros 

dos dois pontos de paradas presentes na área de estudo. Os dados relativos a passageiros 

foram coletados por meio de filmagens de vídeos gravados simultaneamente sempre em dois 

pontos distintos da via, onde, posteriormente, na fase de análise dos vídeos, com auxílio de 

um cronômetro marcou-se o tempo de chegada, tempo de saída, linha de ônibus e quantidade 

de passageiros embarcados, como se pode constatar nas figuras e nas tabelas abaixo. 
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Figura 16: Captura de Tela da filmagem       Tabela 3:Exemplo Modelo da Planilha de Ônibus 

 

 
 

    
Chegada 

(MM:SS) 

Saída 

(MM:SS) 
Linha 

Passageiros 

Embarcados 

     
00:06 00:10 753 0 

     
00:07 00:08 98 0 

     
03:29 03:46 31 1 

     
03:30 03:50 76 0 

     
03:57 04:15 38 0 

     
04:12 04:16 38 0 

     
04:15 04:23 45 0 

     
04:15 04:42 42 1 

     
04:42 04:50 86 0 

     
06:20 06:38 42 1 

     
08:37 08:52 713 0 

     
08:57 09:05 833 2 

     
10:22 10:40 79 2 

Fonte: Autor     Fonte: Autor 

Tabela 4: Linhas de Ônibus operando na extensão do trecho da Av. Dom Luís 

Código de 

Circulação 
Nome da Linha  

Código de 

Circulação 
Nome da Linha 

901  Dom Luís  30 Siqueira/Papicu/13 de maio 

713 Santos Dumont/Perimetral 86 Bezerra de Menezes/Stos Dumont  

44 Parangaba/Papicu/Montese 27 Siqueira/Papicu/Aeroporto 

45 Cj. Ceará/Papicu/Montese 76 Cj. Ceará/Aldeota 

85 Lagoa/Aldeota 94 Expresso/Parangaba/Aldeota 

87 Expresso/Siqueira/Papicu 17 Aldeota/Centro I 

79 Antônio Bezerra/Náutico 38 Parangaba/Papicu 

31 Av. Borges de Melo I 833 Cidade 2000/Centro 

914 Binário/Circular 42 
Antônio Bezerra/Francisco 

Sá/Papicu 1 

Fonte: Etufor 

Constatou-se que, como pode ser observado pela figura abaixo, as linhas de 

código 027, 087 e 030 que trafegam pela Avenida Dom Luís e passam pela rotatória tem 

sentido convergente com a Avenida Desembargador Moreira na direção Norte/Sul, o que faria 

necessário um terceiro estágio de sinal na fase de representação, como abordado adiante, para 

atender esse sentido, além da invasão de faixa dos motoristas do transporte coletivo que é 
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efeito indesejável, assim, foi modelado a conversão à direita para estas linhas, considerando 

que dessa maneira poderiam ser redirecionados de forma a atender seu destino. 

Figura 17: Circulação das linhas na rotatória da Praça Portugal 

           

 
 

   

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fonte: PAITT 

Observou-se que, logo após a implantação do binário, foi alterada a posição de um 

ponto de parada este que se localizava entre o trecho limitado pelas Ruas Leonardo Mota e 

Barbosa de Freitas e passou posteriormente ao trecho limitado por Ruas Vicente Leite e 

Leonardo Mota. Considerando ainda este ponto de parada dentro do trecho limitado, se 

coletou também os dados relativos a transporte público nessa área utilizando como 

anteriormente a essa medida. Os dados referidos as mudanças no itinerário das linhas de 

ônibus, horários e demais foram consultados juntamente a Prefeitura Municipal de Fortaleza e 

a Empresa de Transporte Urbano de Fortalea (ETUFOR), pertinentes às linhas do transporte 

coletivo que circurlam, apenas no trecho da composição do binário avaliado. Abaixo, pode se 

avaliar uma tabela com a planilha com os horários e linhas de ônibus que foram representados 

no trecho de estudo dentro do período entre os horários de análise total do estudo, sendo 

realçados os veículos coletivos que adentram o trecho de via no horário coletado e simulado.  
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Tabela 5: Planilha de horário de linha. 

Linha Hora 

 

Linha Hora 

 

Linha Hora 

713 06:00 

 

901 05:54 

 

44 06:00 

713 06:10 

 

901 06:10 

 

44 06:10 

713 06:20 

 

901 06:18 

 

44 06:20 

713 06:30 

 

901 06:26 

 

44 06:30 

713 06:40 

 

901 06:34 

 

44 06:38 

713 06:50 

 

901 06:43 

 

44 06:45 

713 07:00 

 

901 06:52 

 

44 06:52 

713 07:10 

 

901 07:02 

 

44 07:00 

713 07:20 

 

901 07:13 

 

44 07:08 

713 07:32 

 

901 07:23 

 

44 07:16 

713 07:44 

 

901 07:33 

 

44 07:24 

713 07:56 

 

901 07:43 

 

44 07:32 

713 08:08 

 

901 07:53 

 

44 07:40 

713 08:20 

 

901 08:03 

 

44 07:48 

   

901 08:13 

 

44 07:56 

   

901 08:23 

 

44 08:04 

      

44 08:12 

      

44 08:20 

      

44 08:28 

                    Fonte: Etufor  

ii)  Percentuais de conversão, volumes e rotas 

Foram coletados os percentuais de conversão e volumes das Ruas Barbosa de 

Freitas e Visconde de Mauá, na direção de quem trafega nas mesmas, sendo observado, assim, 

os volumes que seguiam em frente e os que convertiam para a Av. Dom Luís, levando se em 

consideração que alguns dados anteriores coletados por LACERDA (2014) não poderiam ser 

aproveitados devido à intervenção não poderiam ser utilizados adequadamente por não haver 

a possibilidade de cruzar a via devido à existência do canteiro central. Os dados a dos veículos 

que converteram em determinado instante foram colocados como se segue nas tabelas abaixo. 
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Tabela 6: Exemplo de Modelo de Planilha de conversão 

Instante 

(MM:SS) 

Rua 

Barbosa de 

Freitas 2 

Avenida 

Dom Luís 

Nº Veículo 

01:22 1 0 

01:26 2 1 

01:28 0 2 

01:29 3 0 

01:30 4 0 

01:32 0 3 

01:34 5 0 

01:37 6 0 

01:39 7 0 

01:41 0 4 

01:45 0 5 

                                      Fonte: Autor. 

Tabela 7: Exemplo de Modelo de Planilha de conversão  

 

Rua Barbosa 

de Freitas 2 

Avenida 

Dom Luís 

Volume 

TOTAL 

Rua Barbosa de 

Freitas 1 
302 132 434 

Valor 

Percentual 
69% 31% 

 

                    Fonte: Autor. 

Foram conjuntamente coletados alguns dados de percentuais de conversão para o 

cruzamento das vias Av. Dom Luís com Ruas Oswaldo Cruz e Barbosa de Freitas 

correspondentes à conversão no sentido de quem trafega na via principal que tiveram que ser 

descartados devido à alteração de direção na via, desta forma foi-se em campo, novamente, 

em dias típicos coletar-se também por meio de filmagens de vídeos. Os gráficos com os 

percentuais de conversão foram organizados em gráficos com intervalos de 5 minutos como 

se segue abaixo.  
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Figura 18: Percentuais de conversão da aproximação da Rua Visconde de Mauá pelo tempo.  

Fonte: Autor. 

Figura 19: Percentuais de conversão da aproximação da Av. Dom Luís pelo tempo. 

Fonte: Autor. 

Observando os gráficos acima podemos verificar a variação dos percentuais de 

conversão com o tempo para os dois tipos de cruzamentos, sendo que podemos constatar para 
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a primeira interseção o comportamento distinto característico da mesma que por se tratar de 

uma aproximação não semaforizada tem padrão de chegada e saída totalmente aleatório.   

Após a coleta desses dados e utilizando os valores coletados por LACERDA 

(2014), entretanto estes tiveram que ser readaptados, nas condições anteriores verificou-se que 

muitos sentidos deixaram de existir e dessa forma precisaram ser desconsiderados, assim 

houve uma readequação desses dados como uma condição de contorno recalculandos os 

percentuais após essa desconsideração desses sentidos, os percentuais adaptados podem ser 

observados como se segue na figura abaixo.  

Figura 20: Percentuais de conversão adaptados. 

Fonte: LACERDA (2014) Adaptado. 

Os volumes são os mesmos utilizados nesta coleta que foi aproveitada neste 

trabalho, com exceção nos casos em que os cruzamentos não existiam e que desta maneira 

tiveram que ser coletados, os volumes de cada rota são determinados atráves dos percentuais 

de conversão em cada interseção e multiplicando pelo volume que entra naquele nó, assim se 

obtém todas as distribuições de rotas para representação no microssimulador. 

iii) Tempos Semafóricos 

Foram coletados dados de tempo semafórico das interseções de vias já com a 

intervenção do binário utilizando-se os planos fixos determinados pela equipe de engenharia 

do CTAFOR, sendo que, como já colocado anteriormente, muito desses funcionam 

otimizados pelo sistema SCOOT. Observa-se que, como característica intrínseca a via 
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analisada todos as interseções possuem semáforo programados com, basicamente, o mesmo 

tempo semafórico, amarelo e todos também com dois estágios. Constata-se que o cruzamento 

que passou a existir na aproximação da Rua Barbosa de Freitas foi uma mudança no cenário 

que reduziu o número de situações de conflitos em áreas a serem representadas. 

Um dos demais aspectos considerados pela intervenção do binário Av. Dom Luís e 

Av. Santos Dumont que tiveram que ser contornados é a futura execução da instalação de um 

semáforo, onde atualmente está presente a Praça Portugal entre a interseção das Avenidas 

Dom Luís e Desembargador Moreira. Não possuindo dados relativos ao fluxo de saturação 

das vias e os tempos perdidos que poderiam representar ambas, partindo da premissa de que 

as realizações de conversões durante o verde e o escoamento que se realizam seriam 

igualmente satisfatórias para ambos os condutores que trafegam nas vias, a determinação dos 

tempos dos sinais se deu por uma proporção que leva em consideração o volume dos veículos 

que chegam pelos canais de atendimento ou faixas em cada aproximação. 

Observa-se que pelo plano semafórico do trecho de via, todos os sinais operam 

basicamente, com o mesmo tempo de ciclo, amarelo e vermelho total. Assim se mantiveram 

todos esses mesmo e consideraram variáveis apenas os tempos de verde e vermelho como 

variáveis. Dessa forma, se obteve os tempos como exposto na tabela abaixo. 

  Tabela 8: Tempo do Semafóro Interseção Av. Dom Luís e Av. Desembargador Moreira.  

 Volume 

Veíc./(h.faixa) 

Tempo 

Ciclo 

(s) 

Tempo 

Verm. 

(s) 

Tempo 

Amar. 

(s) 

Tempo 

Verm. 

Total(s) 

Tempo 

Verde 

(s) 

Av. 

Desembargador 

Moreira 

375 128 75 4 3 46 

Av. Dom Luís 535 128 53 4 3 68 

 Fonte: Autor. 

4.5. Simulação dos cenários  

i) Descrição dos cenários 

Observou-se, como anteriormente exposto, diferentes cenários que foram 

definidos com o foco de se observar possíveis comportamento nas medidas avaliadas 

principalmente devido a influência do transporte público, pois o comportamento desse 

também é dependente das condições de circulação impostas pela via e pela quantidade de 
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passageiros a serem transportados, sendo variadas algumas dessas características, juntamente 

com a demanda ponderou-se na seção de avaliação os impactos resultantes. Todos os 

diferentes cenários são submetidos às variações conseguintes. 

a) Variações de demanda 

–  1ª Variação: Demanda normal de veículos, transporte público e de passageiros. Este é o 

caso mais favorável dentre as variações de cenários representadas.  

– 2ª Variação: Demanda normal de veículos e demanda duplicada de transporte público e 

de passageiros. Este é o caso onde deve ser constatado o maior efeito advindo 

exclusivamente do transporte público, levando a maiores impactos nas medidas de 

avaliação por esses. 

– 3ª Variação: Demanda duplicada de veículos, demanda normal de transporte público e 

de passageiros. Este caso é o de maior demanda veículos no qual deve se chegar mais 

próximo do volume máximo, juntamente com a 4ª variação de cenário. 

– 4ª Variação: Demanda duplicada de veículos, transporte público e de passageiros. Este é 

o caso crítico de maior demanda de todos, onde todos os fatores considerados contribuem 

nos impactos das medidas avaliadas em todos os cenários. 

b) Variações das condições de tráfego 

– Cenário 1: trecho do binário sem nenhuma faixa especial 

O Cenário 1 simulado compreende o cenário para o qual o modelo representado 

foi validado por LACERDA (2014), sendo sua modelagem característica por não apresentar a 

faixa de BRS que se pretende avaliar. O Aspecto de grande relevância são os efeitos das 

intervenções sobre as medidas de desempenho analisadas tendo esse cenário como referência 

sobre os impactos posteriores nos cenários avaliados nas medidas de desempenho.  

– Cenário 2: trecho do binário com 1 faixa preferencial 

O Cenário 2 simulado corresponde ao cenário em que é levado em consideração 

um primeiro quadro de intervenção com preferência ao transporte coletivo, considerando 

apenas 1 faixa reservada como corredor exclusivo, sendo observada a variação progressiva da 

demanda, como citado nessa seção.  

– Cenário 3: trecho do binário com 1 faixa BRS 
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O Cenário 3 simulado compreende o quadro sobre o qual é levado em 

consideração outro quadro de intervenção, analisando apenas 1 faixa reservada ao BRS, sendo 

considerada as variações progressivas da demanda, como já anteriormente colocado, e o 

escalonamento dos pontos de paradas e a distância entre as mesmas.  

– Escalonamento de Paradas 

A Coleta de dados referentes à quantidade de passageiros nos dois pontos de 

embarque pra cada linha permitiu constatar quais ônibus eram mais demandados e, assim, 

reagrupou-se os ônibus que passavam em cada uma das paradas em conjuntos de modo a 

equiparar ao máximo a soma de passageiros, visto que isto é um indicador de frequência de 

paradas e que a parada dos ônibus tem efeito sobre demais impactos avaliados, assim essa 

divisão em grupos de ônibus pode ser visualizado na figura abaixo.  

Figura 21: Esquema de escalonamento de paradas. 

 

 

 
 

     

 

 
 

     

             

     
      

     

                                      

 

            

BRS1 

  

BRS2 

 

BRS1 

  

BRS2 

Linha Pass./h 

  

Linha Pass./h 

 

Linha Pass./h 

  

Linha Pass./h 

17 0 

  

98 0 

 

713 0 

  

98 0 

713 1 

  

914 0 

 

38 1 

  

914 1 

31 4 

  

86 7 

 

44 1 

  

86 3 

833 9 

  

27 11 

 

31 2 

  

85 4 

45 10 

  

85 13 

 

76 4 

  

42 6 

44 11 

  

901 15 

 

79 5 

  

901 14 

38 12 
  

42 19 

 

45 6 

  
TOTAL 28 

30 19 
  

TOTAL 65 

 

833 8 
   

  

TOTAL 66         
 

TOTAL 27         

Fonte: Autor. 

Observa-se que o conjunto de ônibus obedece ao escalonamento e sua 

continuidade das paradas dos ônibus que continuam dentro do restante do trecho da Av. Dom 

Luís até o seu final, assim os ônibus que para no BRS 1 em um ponto e continuam seu 

percurso pela avenida, continuam até o próximo ponto de parada, o que torna mais difícil 

agrupar e tentar equiparar a quantidade de passageiros que cada parada transporta. Nos 

manuais de BRS observa-se que a recomendação é diferenciada visto que a preocupação 
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principal nesse agrupamento de ônibus é dada observando as linhas que se sobrepõem a 

determinada região, como as linhas radiais e troncais, essa consideração é ignorada para as 

finalidades deste estudo. 

– Distância entre paradas 

Observa-se a importância da distância entre paradas na modelagem nos casos de 

paradas escalonadas em que esta pode ser determinante como um atenuante entre esses 

impactos, devido à frequência de paradas e movimentos de conversão que possam vir a se 

tornar conflitantes. Como o trecho de estudo representa uma área, relativamente, pequena, 

considerou-se apenas o caso de escalonamento com dois pontos de paradas alternados com 

uma distância de 3 quarteirões entre dois desses tipos diferentes e de 4 quarteirões entre dois 

pontos de parada do mesmo tipo, assim, a distância entre mesmos pontos de paradas BRS 1 e 

2 consecutivos seria de aproximadamente 350 metros. 

4.5.1. Codificação e Verificação  

a) Representação da Via 

Os Links e Connectors são as ferramentas as quais estão presentes no 

microssimulador como forma de representar as vias e suas junções, sendo que se torna 

importante o destaque desta ferramenta pela característica distinta dos aspectos em cada uma 

das intervenções de preferenciais ao tráfego do transporte público nas vias. Foi verificada 

grande dificuldade em representar adequadamente o tráfego dos veículos coletivos nos casos 

com faixa preferencial com o cuidado as interferências oriundas do transporte privativo, sendo 

que para a adequada representação considerou se a utilização das opções de 

BlockedVehClasses e NoLnChRV, proibindo o tráfego dos veículos e mesmo a alteração de 

faixa. Delirmitou-se, após, uma seção com um link livre de restrições próximo ao bordo de 

forma com que o veículo que fosse realizar uma conversão com a necessária invasão da faixa 

exclusiva a uma via paralela pudesse trocar de faixa, além disso, realizou a divisões de dois 

conectores sendo que um para a faixa preferencial com as mesmas restrições.  

Em um primeiro momento pode parecer confuso ao leitor, entretanto, essas 

medidas fizeram se necessárias porque somente com a restrição não seria possível a troca de 

faixa e o veículo não converteria para a via que necessita. As considerações de bloqueio do 

tráfego dos carros e a mudança de faixa para a direita na faixa não foram suficientes para 

representar adequadamente a segregação do tráfego sem a eliminação da conversão a direita, 
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ainda se fez necessário à separação dos conectores, pois se percebeu que utilizando apenas um 

conector mesmo se restringindo, os veículos mudariam de faixa nas seções de links anteriores 

abertos e conseguiriam trafegar na faixa proibida mesmo assim.   

b) Transporte Público 

Utilizou-se da ferramenta de modelagem presente no microssimulador Public 

Transport Line, sendo informados os dados apresentados nesse trabalho como linhas, 

itinerário da linha (link de entrada e saída), as paradas ativas a cada linha, os horários de 

chegada de cada um dos ônibus e a velocidade desejada de cada um dos mesmos, como 

podem ser observados na figura abaixo, sendo destacado que após o cenário de melhoria 

decidiu se utilizar de um valor de velocidade um pouco maior por acreditar que representaria 

a circunstância de melhoria avaliada.     

Figura 22: Representação das linhas de transporte coletivo. 

Fonte: Autor. 

Torna-se importante ressaltar a configuração dos pontos de paradas ativos, além 

da possibilidade de evitar a parada para cada linha de ônibus porque devido ao escalonamento 

algumas linhas não param em determinado ponto, assim a representação do BRS pode ser 

corretamente realizada. A Atribuição de paradas foi realizada selecionando a linha de ônibus a 
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ser devidamente atribuída a um ponto de parada com a ferramenta de Public Transport Line e 

selecionando a parada observa-se que em todos os casos habilitou-se a possibilidade do 

ônibus evitar a parada em casos que não haja passageiros ativando a ferramenta PT stop 

active, como pode ser observado na figura abaixo, e os demais aspectos não foram alterados. 

Figura 23: Representação da parada de linha. 

 

                  Fonte: Autor  

c)Representação dos pontos de paradas 

Os pontos de paradas foram determinados utilizando-se a ferramenta Public 

Transport Stops, sendo informada a localização da parada; tamanho destas; as linhas e a 

quantidade de passageiros de cada um desses pontos. A localização da parada determinada foi 

de 50 metros aproximadamente no meio do link representando a via, sendo relevante ressaltar 

que nos casos de escalonamento de paradas houve um maior afastamento, havendo um 

distanciamento de um link entre elas para possibilitar uma distância mínima. 

Outro aspecto de grande importância na representação das paradas foi o tamanho 

dessas, pois determina a capacidade simultânea de atendimento de ônibus parados 

sucessivamente em uma área de embarque e desembarque. Observou-se que em campo, nas 

coletas de vídeo realizadas, foi mais frequente a parada com embarque e desembarque de até 

três veículos coletivos, assim o tamanho do ponto de parada necessário considerado foi a 

estritamente necessária para que se coubesse até três ônibus. As linhas e passageiros de cada 

linha informados ao simulador foi os provenientes dos dados de coleta, sendo como 

esquematizados nos cenários com o BRS, como ilustrada na figura abaixo, e com apenas a 

faixa preferencial e um ponto de parada. 
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 Figura 24: Representação dos pontos de paradas dos ônibus.  

 

 
 

        

 

 

       

      

 

  

         

         

         

         

         

         

                           

Fonte: Autor. 

d) Interseção semaforizadas 

O Tempo de semáforo foi representado por um único controlador todos operando 

com o mesmo ciclo para todos os casos específicos. Os semáforos foram colocados 

anteriormente à entrada de todos os conectores, pois se torna necessário para que os veículos 

“enxerguem” os pontos de paradas, falhas de codificação suscetíveis como estas foram assim 

prevenidas. Podemos observar, como avaliado na planilha semafórica figura abaixo os tempos 

de verde dos sinais, vermelho e amarelo representados, sendo destacado que os grupos pares 

são aqueles referentes aos semáforos da avenida do estudo e os demais as vias adjacentes.  
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Figura 25: Representação dos grupos semafóricos do controlador de semáforos.  

Fonte: Autor. 

e) Interseção não-semaforizada 

Os pontos de interseção não-semaforizadas merece destaque devido sua influência 

em situações de áreas de conflito e áreas de prioridade de circulação e a modelagem se fez 

pela utilização da ferramenta Priority Rule e Clonfict Areas, sendo importante observar o 

comportamento do condutor, pois é determinante no tempo de espera e atendimento para as 

vias subjacentes que não são semaforizadas. As áreas de conflito modeladas para as vias 

semaforizadas não tem grande influência na determinação de qualquer perturbação a não ser o 

fechamento da via em situações de início de um tempo de verde para o outro, situação na qual 

um veículo pode fechar o cruzamento caso não seja dada a preferência a determinada via. Na 

via toda, após a intervenção do binário observada aqui, restou apenas um cruzamento sem 

sinalização, sendo que na modelagem deste cruzamento representou-se a aceitação de brecha 

pela regra de prioridade definida pela ferramenta Priority Rule, determinando um ponto de 

prioridade, imediatamente antes, a área de conflito, sendo que se utilizou como valor de 

brecha crítica ou mínima de 4,5 segundos, como observado por MAIA (2007) que podem ser 

verificado nas figuras abaixo.  
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Figura 26: Ponto de prioridade.                  Figura 27: Definição da prioridade. 

 

 
 

   

 

 
 

    

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fonte: Autor. 

  

Fonte: Autor. 

    

f) Velocidade Desejada  

A velocidade desejada é um dado de grande importância para se representar no 

simulador, sabendo que este determina os estágios de condução anteriormente citados neste 

trabalho. A Velocidade desejada foi determinada na ferramenta Vehicle Composition 

juntamente com o percentual de veículos que compunha a corrente de tráfego, como não se 

sabia a composição dos veículos privativos e a composição dos ônibus já teriam sido 

determinadas pela ferramenta de Public Transport Line, considerou a composição Default 

sem a presença dos veículos coletivos por esta ferramenta, pois como havia se verificado esse 

arranjo serve apenas para a chegada aleatória. A Velocidade desejada da composição de 

veículos foi à mesma utilizada no trabalho de LACERDA (2014), sendo de 40 km/h para os 

carros e para os ônibus, inicialmente de 20 km/h e posteriormente de 25 km/h para os casos de 

faixa preferencial e faixa BRS.   

g) Queue Counters 

A medição das filas é realizada através da ferramenta Queue Counters que 

contabiliza o número de paradas, o tamanho médio e o máximo das filas observadas, 
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delimitando-se em um ponto imediatamente depois ao sinal o início da contagem. Na figura 

abaixo podem ser verificados os outputs dessa ferramenta do microssimulador e as variáveis 

retornadas. 

Figura 28: Resultados dos Queue Counters. 

 

Fonte: Autor. 

h) Vehicle Travel Time  

A medição dos tempos de viagens foi feito utilizando a ferramenta, anteriormente 

citada, sendo estabelecidas as medições dos tempos de viagens em seções de 100 metros todas 

essas como maneira de facilitar o cálculo da velocidade, sabendo o tempo total percorrido, 

assim avaliou-se essa medida. Na figura abaixo podem ser avaliados os outputs dessa 

ferramenta do microssimulador e as variáveis desagregadas. 
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Figura 29: Resultados dos Vehicle Travel Times. 

 

Fonte: Autor. 

4.5.2 Calibração e Validação 

Neste estudo não foi realizada uma calibração dos parâmetros escolhidos, isso 

devido ao fato de possuir os parâmetros calibrados por LACERDA (2014), sendo que se 

obtiveram valores de erro pelo MAPE da mesma área de estudo, sendo esta a principal medida 

de ajuste utilizada na calibração da medida de desempenho escolhida por esse. Os Parâmetros 

coletados na literatura por esse calibrado são assim inseridos como dados de entrada no 

simulador. Foi verificado que os parâmetros mais importantes para a representação do tráfego 

urbano são os descritos pelo modelo de Wiedemann 74, sendo mais indicado pela 

característica interrupta deste tipo de modelagem de tráfego dos condutores do tipo “para-

anda”. Expõe-se ainda como razão para representar, a situação atual utilizando-se o modelo 

Wiedemann 74, o aspecto de ter menor quantidade de parâmetros.  

Os parâmetros escolhidos por LACERDA (2014) e que foram calibrados são os 

que modelam algumas características de perseguição, sendo o parâmetro i) AX; ii) BXadd e 

iii) BXmult. O Parâmetro AX, distância entre os veículos parados, foi obtido através da 

utilização da coleta de dados realizado por este visto que como a variável representada é pela 

menor complexidade e pode ser observada sem ser oneroso. Estes parâmetros interferem 

diretamente na distância desejada de parada (AX); na distância desejada de perseguição 
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(ABX) e no limiar de assimilação da distância mínima de perseguição (SDX) que são alguns 

aspectos relevantes dentro do modo de perseguição.  

Apesar de não realizado neste trabalho, é importante ressaltar os resultados e o 

processo de validação que foi realizado no qual foi escolhido um dos dois intervalos de 30 

minutos mais carregados durante o horário de pico utilizando o intervalo de 8h00m as 8h30m 

como o intervalo para a validação da variável escolhida para calibração. Os resultados da 

validação obtidos por esse apresentaram um MAPE de 15% o que a níveis práticos pode ser 

considerado satisfatório, os resultados da calibração apresentaram um MAPE de 11% e 

podem ser visualizados na tabela abaixo. 

Tabela 9: Valores dos parâmetros coletados. 

 

Parâmetro 

 

 

Valor 

default 

 

MAPE 

 

Valor 

Calibrado 

Variação em 

relação ao 

default 

 

MAPE 

ax 2,0  

18% 

1,9 -5%  

11% bx_add 2,0 3,0 50% 

bx_mult 3,0 4,5 50% 

         Fonte: LACERDA (2014). 

4.6. Avaliação dos resultados 

A Avaliação levou em consideração, além dos aspectos essenciais das 

intervenções de tráfego, a característica do transporte público, como particularizado ao longo 

do trabalho, sendo avaliados os efeitos conjuntos nos resultados para cada um dos cenários e 

quadro de variações de demanda.    
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i) Avaliação das medidas de desempenho selecionadas 

 – Valores em classes  

a)Velocidade 

Figura 30: Velocidades por classe dos cenários obtidos. 

Fonte: Autor. 

Quando verificamos inicialmente a velocidade dos ônibus e carros observamos a 

grande discrepância entre ambos, percebendo o que já era esperado na dificuldade dos 

veículos coletivos de competirem com os privativos. Podemos ver que para o caso favorável 

para os cenários dados o ganho de velocidade para os cenários com faixa preferencial e BRS 

foi 31% de 21% para os ônibus, respectivamente, sendo que neste caso é observado o ganho 

de velocidade em torno de 16% para o cenário de faixa BRS, em relação ao cenário sem 

preferência. No caso crítico para ambos cenários de intervenção com faixa preferencial e 

BRS, notamos uma diminuição no patamar geral das velocidades, sendo observada uma maior 

equidade entre os meios de transportes. O Aumento da demanda de Ônibus causa uma 

redução em torno de 15% para a velocidade dos privativos e até 35% de redução da 

velocidade dos mesmos para o caso sem preferência e 25% para os casos com faixa 

preferencial e BRS.  

O aspecto mais relevante do padrão de comportamento para as variações 3 e 4 em 

relação ao padrão das variações para ambos os cenários é que mostra, além da maior 
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sensibilidade dos veículos privativos que os impactos da presença dos ônibus e os efeitos 

indesejáveis podem ser compensados. A diferença das velocidades agregadas no cenário mais 

favorável para o mais crítico foi de cerca de 50%. 

 

– Valores totalmente agregados 

a) Volume 

Figura 31: Volumes de todos os cenários obtidos.                                                      
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 Fonte: Autor. 

Verifica-se que sem alterar a demanda de nenhum dos casos a via não tem 

redução significativa de volume atendido e aumentando a demanda de veículos percebemos 

uma diminuição do volume atendido o que pode ser resultado do aumento das paradas 

resultante também pela maior espera por mudança de faixa. O Cenário sem preferência 

alguma é indiferente ao tipo de veículo, mantendo uma diferença insignificativa ao aumento 

da demanda de transporte coletivo ou privativo, já os cenários com faixa preferencial e com 

faixa BRS, apresentam maior susceptibilidade ao aumento da demanda dos carros 

apresentando uma redução na capacidade de 13% no caso com faixa preferencial e 11% com 

faixa BRS, o que pode ser considerado como esperado, devido à reserva de faixa. O Cenário 

com faixa BRS não apresenta diferença siginificativa para o cenário sem preferência. 

As diferenças não foram significativas para nenhum dos cenários para o caso 

favorável, o que pode ser um indício da compensação da melhoria da disposição do tráfego na 
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via. Há uma redução observada para o cenário com faixa preferencial e sem preferência de até 

22% do volume atendido, enquanto essa diferença permanece em torno de 18% para o cenário 

com faixa BRS.  

b)Tamanho de fila  

Figura 32: Tamanho de filas dos cenários obtidos.                                                    
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Fonte: Autor. 

Observa-se que não há grande diferença prática no aumento da fila para ambos os 

casos de faixa preferencial ou sem preferência com uma diferença mantida em torno de 5%. O 

aumento da fila é mais sensível ao caso de variação da demanda de veículos e ao caso crítico 

do que os outros casos em todos os cenários avaliados. Observa-se que há uma redução de 

25% no cenário com faixa BRS para o caso favorável e que esta tendência de menor fila se 

mantém com as variações alcançando o seu menor patamar de 6% para o caso crítico, 

alcançando níveis semelhantes para os demais cenários.  

Avaliando o gráfico do tamanho de fila em conjunto com o de volume e os de 

tempo de viagem e velocidade dividida por classe podemos fazer uma constatação importante, 

que se manifesta como tendência no cenário com faixa preferencial, o tempo de viagem dos 

ônibus, apresenta os maiores padrões de velocidade para estes, verificando, entretanto, que há 

uma diminuição do valor agregado. Avaliando o volume e fila, ainda para os mesmos, 

constatamos que há uma redução do volume atendido que se estabelece como padrão em 

relação aos outros cenários, enquanto isso o padrão de fila é semelhante ao caso sem 
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preferência e mantém-se acima do com a faixa BRS. Uma possível explicação para esse fato 

pode ser um aumento do tempo em movimento, devido a se manter a distância entre os pontos 

de embarque e desembarque e uma consequente maior dificuldade dos veículos privativos 

conseguirem uma brecha para se converter de via a direita, o que pode haver ocasionado a 

diminuição de velocidade dos carros, o maior tamanho de fila e a diminuição do volume 

atendido para esse cenário específico, como observado.  

c)Tempo de viagem 

Figura 33: Tempo de viagens agregados dos cenários obtidos.                                                    

 

Fonte: Autor. 

Observamos que novamente, todos os cenários apresentam uma maior 

sensibilidade ao aumento da demanda de veículos, sendo possível se observar a partir do caso 

mais favorável uma tendência do cenário com faixa BRS de manter-se com o menor tempo de 

viagem, verificando uma diferença de até 16% em relação ao cenário sem preferência e cerca 

de 10% em relação ao cenário com faixa preferencial.  
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d)Velocidade 

Figura 34: Velocidade dos cenários obtidos .                                                     

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

Cenário 1 - Sem
Preferência

Cenário 2 - Faixa
Preferencial

Cenário 3 - Faixa BRS

Velocidade (km/h)

Variação 1

Variação 2 - (2x)
TP
Variação 3 - (2X)
Carros
Variação 4

Fonte: Autor. 

A Diferença de velocidade no cenário sem preferência para o cenário com faixa 

preferencial não tem diferença significativa para nenhum dos casos de variações de demanda. 

O cenário com faixa BRS apresenta um padrão de velocidade até 19% superior em relação ao 

sem preferência para ambos os casos de variação de demanda. Observa-se pelo gráfico uma 

maior diminuição para o cenário sem preferência pelo efeito do acréscimo da demanda de 

transporte público, sendo reduzido até 22% o patamar de velocidades. Todos os cenários 

apresentam maior susceptibilidade ao aumento da demanda de veículos privados do que o 

aumento de coletivos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

5.1 Conclusões do estudo dos cenários 

Durante os anos recentes, percebeu-se uma crescente demanda da população das 

grandes cidades por uma melhora nas condições de transporte urbano devido a esse ser um 

grande aspecto de interferência nas infraestruturas dessas, torna-se relevante aos estudiosos da 

área e aos planejadores e gestores de transporte uma procura a respeito de melhoras para as 

condições de tráfego das vias, além da manutenção dessas mesmas.  

A Evolução dos modelos de simulação trouxe grande avanço na representação e, 

com isso, grande capacidade de avaliação de diversas variáveis, embora com alguma 

complexidade. Isso compreende um importante avanço em relação frente às metodologias 

determinísticas e empíricas utilizadas nos manuais em seus métodos de análise. O trabalho 

realizado teve como papel utilizar essas ferramentas disponíveis em um cenário de prospecção 

e avaliar a possível influência dos efeitos de cada uma das características intrínsecas das 

possíveis alternativas sobre as medidas avaliadas. 

Na etapa de revisão realizou-se uma verificação da experiência adquirida e 

algumas vantagens e efeitos já destacados em alguns manuais, bem como a explanação ao 

leitor dos aspectos fundamentais a serem observados durante a utilização da microssimulação 

e, por fim em seu último momento, teve seu papel no destaque das características peculiares a 

serem levadas em consideração do microssimulador utilizado, sendo destacados os quesitos 

especifícos que teriam relevância no estudo. A Revisão teve importante papel para a 

utilização na metodologia, sendo importante destacar a busca de dados e parâmetros, que tem 

sua influência justificada através da literatura citada e exposta. 

As premissas estabelecidas foram consideradas atendidas sobre as circunstâncias 

que apresentaram, sendo necessário ressaltar a dependência de alguns desses dados às 

situações observadas por LACERDA (2014) e que as condições de contorno expostas podem 

limitar a representação das retrição de tráfego da via. 

A codificação se realizou de maneira a representar aspectos importantes da 

operação de faixas exclusivas para ônibus, sendo importante ressaltar o grau de especificidade 

de todas as condições de tráfego, além das medidas necessárias que tiveram que ser tomadas 

como o bloqueio dos carros e a abertura de algumas seções de via a esse bloqueio com a 

subsequente separação de alguns conectores mais a frente, dado a alteração indesejada de 

faixa que se observou e os efeitos que poderiam representar mal as condições de tráfego. A 
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Verificação encerrando essa etapa da metodologia se deu com a inspeção visual de todos os 

critérios estabelecidos, sendo estendida a possíveis erros na estimação de variáveis que foram 

checadas e avaliadas junto à codificação realizada. 

A Coleta dos parâmetros realizada e a justificativa na literatura dos mesmos teve 

proeminente papel no estudo, sendo importante ressaltar que ambos tenham na calibração e 

validação, embora não realizada no estudo, esta etapa tem papel fundamental na adequação da 

situação a qual se desejou representar. Destaca-se, principalmente, no trabalho a importância 

do modelo de mudança de faixa que está entre as premissas essenciais da representação e o 

qual não se sabe sua adequação para o trecho do estudo. 

A Comparação dos resultados revelou as vantagens e efeitos indesejáveis das 

faixas exclusivas, se mostrando como uma maneira alternativa também viável o cenário de 

faixa preferencial. Revelou-se em determinados aspectos resultados satisfatórios e 

compensatórios em relação à melhoria da disposição do tráfego na via, sendo necessário 

ressaltar ao leitor que, embora em alguns casos estes cenários tenham obtidos resultados 

ligeiramente superiores ao caso sem preferência alguma, não há significância prática em parte 

desses e isto pode servir como evidência de uma necessidade de aprimoramento da execução 

ou mesmo da alteração da configuração considerada sobre as quais foram atreladas as 

condições de operação. 

 Observando os tempos de viagens para ônibus um pouco superior para os casos 

de faixa preferencial e BRS, pode se questionar os efeitos da distância de paradas entre pontos 

escalonados de tipos diferentes. Um importante fator que merece destaque pela sua influência 

são os percentuais de conversão à direita nas aproximações com os pontos de paradas e no 

caso em que se realizou o escalonamento, a localização das paradas.  

Observou-se após a constatação dos efeitos da faixa preferencial que a faixa BRS 

pode ser uma maneira de aumentar velocidade; manter o volume atendido e reduzir a 

formação de fila. Pode se tentar explicar como resultado do aumento da capacidade de 

atendimento da via sem o aumento das baias, desconcentrando grande quantidade de ônibus 

que embarcam e desembarcam, servindo possivelmente na redução pelo tempo de espera em 

fila por atendimento aos que chegam, entretanto, os efeitos da proximidade dos pontos de 

paradas e a duplicação desses pode exigir mudança de faixas que, embora menos recorrentes, 

podem vir a comprometer possíveis ganhos na velocidade dos mesmos.  
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5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

Estabelece-se como recomendações as verificações que foram presenciadas e 

citadas durante o trabalho, como se seguem abaixo:  

a) Realizar um aprimoramento maior coleta de dados contemplando a situação das outras 

vias; 

b) Aperfeiçoar a calibração dos dados de mudança de faixa devido sua importância 

específica à situação problema e de outros modelos contidos no microssimulador;  

c) Programar por alguma metodologia a interseção semaforizada a qual deve tomar o lugar 

da atual rotatória da Praça Portugal; 

d) Considerar uma apuração de outras configurações possíveis as faixas exclusivas que 

tenham interferência sobre o problema. 
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ANEXO A – PLANILHA SEMAFÓRICA  

  Fonte: CTAFOR. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS AGREGADOS DAS VARIAÇÕES PARA O 

CENÁRIO 1, 2 E 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume Total 

Médio (veíc./h) 

  

   DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  131-55 pass/h 262-110 pass/h 

2136 vph 2242 1976 

4300 vph 1946 1753 

   

   Velocidade Total Média (km/h) 

 

   DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  131-55 pass/h 262-110 pass/h 

2136 vph 9,99 7,75 

4300 vph 6,86 5,99 

     

Tempo de Viagem Total Médio (s) 

 

   DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  131-55 pass/h 262-110 pass/h 

2136 vph 252,68 325,06 

4300 vph 367,36 420,67 

   

   Fila Total Média 

(m) 

  

   DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  131-55 pass/h 262-110 pass/h 

2136 vph 65,06 89,81 

4300 vph 117,64 127,26 
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APÊNDICE A – RESULTADOS AGREGADOS DAS VARIAÇÕES PARA 

O CENÁRIO 1, 2 E 3   

 

Volume Total Médio (veíc./h) 

   

     
DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

2136 vph 2126 2260 1969 2128 

4300 vph 1847 1992 1666 1863 

     Velocidade Total Média 

(km/h) 

   

     
DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

2136 vph 10,00 11,62 8,15 9,26 

4300 vph 7,19 8,20 5,91 6,90 

     Tempo de Viagem Total Médio (s) 

  

     
DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

2136 vph 252,12 216,94 309,19 272,09 

4300 vph 383,38 307,47 426,56 365,15 

     Fila Total Média 

(m) 

    

     
DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

Faixa 

Preferencial 

Faixa 

BRS 

2136 vph 66,38 49,08 85,84 70,13 

4300 vph 115,23 107,30 127,35 119,03 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DIVIDIDOS POR CLASSES DAS 

VARIAÇÕES PARA O CENÁRIO 1,2 E 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Viagem Total Médio (s) 

   

     
DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Ônibus Carros Ônibus Carros 

2136 vph 381,66 246,83 577,59 308,67 

4300 vph 499,49 360,80 714,23 401,65 

     

     Velocidade Total 

Média (km/h) 

    

     
DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Ônibus Carros Ônibus Carros 

2136 vph 6,60 10,21 4,36 8,16 

4300 vph 5,05 6,98 3,53 6,27 

Tempo de Viagem Total Médio (s) 

      

         

DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Faixa 

Preferencial 
Faixa BRS 

Faixa 

Preferencial 
Faixa BRS 

Ônibus Carros Ônibus Carros Ônibus Carros Ônibus Carros 

2136 vph 290,63 250,34 315,05 212,81 380,97 303,78 411,89 260,98 

4300 vph 297,81 352,98 325,29 306,56 412,84 427,89 440,20 358,37 

         Velocidade Total Média 

(km/h) 

       

         

DEMANDA\ 

PASSAGEIROS  

131-55 pass/h 262-110 pass/h 

Faixa 

Preferencial 
Faixa BRS 

Faixa 

Preferencial 
Faixa BRS 

Ônibus Carros Ônibus Carros Ônibus Carros Ônibus Carros 

2136 vph 8,67 10,07 8,00 11,84 6,61 8,30 6,12 9,66 

4300 vph 8,46 7,14 7,75 8,22 6,10 5,89 5,72 7,03 
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APÊNDICE C – PERCENTUAIS DE CONVERSÃO COLETADOS PARA 

AS VIAS  

 

Rua Barbosa 

de Freitas 2

Avenida 

Dom Luís

Rua Barbosa de 

Freitas 2

Avenida 

Dom Luís
ACUMULADO INSTANTE ACUMULADO INSTANTE

00:00-05:00 25 13 25 13 65,79% 65,79% 34,21% 34,21%

05:00-10:00 40 25 15 12 61,54% 55,56% 38,46% 44,44%

10:00-15:00 80 34 40 9 70,18% 81,63% 29,82% 18,37%

15:00-20:00 107 39 27 5 73,29% 84,38% 26,71% 15,63%

20:00-25:00 130 51 23 12 71,82% 65,71% 28,18% 34,29%

25:00-30:00 160 68 30 17 70,18% 63,83% 29,82% 36,17%

30:00-35:00 178 75 18 7 70,36% 72,00% 29,64% 28,00%

35:00-40:00 198 86 20 11 69,72% 64,52% 30,28% 35,48%

40:00-45:00 226 100 28 14 69,33% 66,67% 30,67% 33,33%

45:00-50:00 246 114 20 14 68,33% 58,82% 31,67% 41,18%

50:00-55:00 268 119 22 5 69,25% 81,48% 30,75% 18,52%

55:00-60:00 301 130 33 11 69,84% 75,00% 30,16% 25,00%

Avenida Dom Luís
Tempo

QUANTIDADE DE CONVERSÕES PERCENTUAIS DE CONVERSÕES 

ACUMULADO INSTANTE Rua Barbosa de Freitas 2

 

 

Rua Visconde 

de Mauá 2

Avenida 

Dom Luís

Rua Visconde 

de Mauá 2

Avenida 

Dom Luís
ACUMULADO INSTANTE ACUMULADO INSTANTE

00:00-05:00 0 3 0 3 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

05:00-10:00 0 6 0 3 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

10:00-15:00 0 12 0 6 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

15:00-20:00 5 18 5 6 21,74% 45,45% 78,26% 54,55%

20:00-25:00 5 23 0 5 17,86% 0,00% 82,14% 100,00%

25:00-30:00 8 27 3 4 22,86% 42,86% 77,14% 57,14%

30:00-35:00 9 31 1 4 22,50% 20,00% 77,50% 80,00%

35:00-40:00 13 37 4 6 26,00% 40,00% 74,00% 60,00%

40:00-45:00 13 44 0 7 22,81% 0,00% 77,19% 100,00%

45:00-50:00 16 51 3 7 23,88% 30,00% 76,12% 70,00%

50:00-55:00 21 63 5 12 25,00% 29,41% 75,00% 70,59%

55:00-60:00 24 70 3 7 25,53% 30,00% 74,47% 70,00%

Tempo

QUANTIDADE DE CONVERSÕES PERCENTUAIS DE CONVERSÕES 

ACUMULADO INSTANTE Rua Visconde de Mauá 2 Avenida Dom Luís
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Avenida Dom 

Luís 2

Rua Oswaldo 

Cruz

Avenida Dom 

Luís 2

Rua Oswaldo 

Cruz
ACUMULADO INSTANTE ACUMULADO INSTANTE

00:00-05:00 136 22 136 22 86,08% 86,08% 13,92% 13,92%

05:00-10:00 287 38 151 16 88,31% 90,42% 11,69% 9,58%

10:00-15:00 408 55 121 17 88,12% 87,68% 11,88% 12,32%

15:00-20:00 527 74 119 19 87,69% 86,23% 12,31% 13,77%

20:00-25:00 679 95 152 21 87,73% 87,86% 12,27% 12,14%

25:00-30:00 788 107 109 12 88,04% 90,08% 11,96% 9,92%

30:00-35:00 908 129 120 22 87,56% 84,51% 12,44% 15,49%

35:00-40:00 1074 144 166 15 88,18% 91,71% 11,82% 8,29%

40:00-45:00 1181 163 107 19 87,87% 84,92% 12,13% 15,08%

45:00-50:00 1306 181 125 18 87,83% 87,41% 12,17% 12,59%

50:00-55:00 1450 197 144 16 88,04% 90,00% 11,96% 10,00%

55:00-60:00 1573 205 123 8 88,47% 93,89% 11,53% 6,11%

Tempo

QUANTIDADE DE CONVERSÕES 

ACUMULADO INSTANTE

PERCENTUAIS DE CONVERSÕES 

Rua Oswaldo CruzAvenida Dom Luís 2

 

 

Avenida 

Dom Luís 2

Rua Barbosa 

de Freitas 

Avenida 

Dom Luís 2

Rua Barbosa 

de Freitas 
ACUMULADO INSTANTE ACUMULADO INSTANTE

00:00-05:00 128 18 128 18 87,67% 87,67% 12,33% 12,33%

05:00-10:00 292 51 164 33 85,13% 83,25% 14,87% 16,75%

10:00-15:00 451 78 159 27 85,26% 85,48% 14,74% 14,52%

15:00-20:00 566 98 115 20 85,24% 85,19% 14,76% 14,81%

20:00-25:00 734 122 168 24 85,75% 87,50% 14,25% 12,50%

25:00-30:00 903 155 169 33 85,35% 83,66% 14,65% 16,34%

30:00-35:00 1042 173 139 18 85,76% 88,54% 14,24% 11,46%

35:00-40:00 1180 200 138 27 85,51% 83,64% 14,49% 16,36%

40:00-45:00 1333 237 153 37 84,90% 80,53% 15,10% 19,47%

45:00-50:00 1466 264 133 27 84,74% 83,13% 15,26% 16,88%

50:00-55:00 1601 297 135 33 84,35% 80,36% 15,65% 19,64%

55:00-60:00 1760 323 159 26 84,49% 85,95% 15,51% 14,05%

PERCENTUAIS DE CONVERSÕES 

ACUMULADO INSTANTE Avenida Dom Luís 2 Rua Oswaldo Cruz
Tempo

QUANTIDADE DE CONVERSÕES 

 

 

Nota: Foram coletados, como colocado anteriormente, os percentuais de conversão de quem 

trafegava em determinada via para outra, sendo denominado com “1” o bordo o qual trafegava 

imediatamente anterior a interseção e “2” o bordo imediatamente após a interseção. 

 


