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RESUMO 

 

O problema de congestionamento nas grandes cidades vem crescendo nos últimos anos e, com 

isso, os esforços da gestão pública têm se direcionado à busca por possíveis soluções viárias 

com o objetivo de aprimorar a eficiência da circulação veicular e também a qualidade do 

deslocamento das pessoas.  Seguindo essa tendência, a literatura vem apresentando uma 

mudança de paradigma no planejamento e na operação do tráfego multimodal. Os pacotes de 

microssimulação de tráfego permitem realizar análises de diversos cenários nos quais operem 

diversos modos de transportes, permitindo uma maior complexidade e capacidade de 

representação na análise. Para isso, estes modelos precisam ser calibrados, e ainda a literatura 

apresenta pouca atenção no que diz respeito às metodologias de calibração de interseções 

semaforizadas multimodais. Uma alternativa à modelagem por microssimulação são os 

modelos propostos pelo Highway Capacity Manual-HCM, que partem de premissas que 

podem não ser atendidas satisfatoriamente.  Diante do exposto, o principal objetivo deste 

trabalho consiste em desenvolver uma metodologia para a modelagem microscópica de 

interseções urbanas multimodais.  Para isso, a proposta metodológica é constituída por três 

etapas, a primeira é nomeada como Construção do Modelo; a segunda etapa é nomeada de 

Calibração; enquanto a terceira é baseada na comparação entre os resultados estimados pela 

simulação microscópica e a metodologia proposta pelo HCM. O método proposto foi aplicado 

em uma interseção semaforizada multimodal, na cidade de Fortaleza, sendo o software de 

simulação de tráfego VISSIM 9 o selecionado para realizar a modelagem microscópica. Os 

resultados mostraram que a abordagem macroscópica do HCM resultou em superestimações 

dos valores de atraso observados em campo, enquanto a modelagem pelo VISSIM resultou 

em erros menores. Acredita-se que este esforço de proposta metodológica de simulação 

microscópica fornece uma melhor representação de cenários de operação em interseções 

semaforizadas multimodais.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Avaliação multimodal do tráfego; Avaliação de interseções semaforizadas. 

Modelagem microscópica de tráfego. Microssimulação de tráfego. VISSIM 



 

ABSTRACT 

 

Traffic congestion problems in large cities have been increasing in recent years, so have the 

efforts from public management to search for possible road-related solutions, aiming to 

improve the efficiency and quality of both motorized and non-motorized. Following this 

trend, the literature has presented a paradigm shift in the planning and operation of 

multimodal traffic. Traffic microsimulation tools allow the analysis of several scenarios in 

which different transport modes operate simultaneously, bringing greater complexity and 

representation capability to the analysis. In order to do so, these models need to be calibrated, 

and the literature has shown that not enough attention has seen given to the calibration of 

multimodal signalized intersections. As an alternative to microsimulation modeling there are 

the models proposed by the Highway Capacity Manual-HCM, whose assumptions may not be 

satisfactorily met in reality. Given the above, the main objective of this study is to develop a 

methodology for the microscopic modeling of multimodal urban intersections. For this, the 

proposed methodology consists of three major steps: the first one is Model Construction; the 

second step is Calibration; while the third one is based on the comparison between the results 

estimated by the microscopic simulation and by the methodology proposed by the HCM. The 

proposed method was applied to a multimodal signalized intersection in Fortaleza and the 

VISSIM 9 traffic simulation software was selected to perform the microscopic modeling. The 

results showed that the macroscopic approach of HCM resulted in an overestimation of the 

delay observed in the field, while VISSIM modeling resulted in lower errors. It is believed 

that the proposed method presented in this research provides a better representation of traffic 

in multimodal signalized intersections. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O problema de congestionamento nas grandes cidades vem crescendo nos últimos 

anos e, com isso, diversos são os impactos negativos na mobilidade urbana e seus 

consequentes reflexos na economia, no meio ambiente, na saúde pública e na qualidade de 

vida da sociedade em geral.  

Dessa forma, os esforços da gestão pública têm se direcionado à busca por 

soluções viárias com o objetivo de aprimorar a eficiência e a qualidade da circulação de 

veículos e de pessoas. Procura-se, portanto, tornar o ambiente urbano o mais equitativo o 

possível quanto à utilização de diversos modos de transporte. Seguindo essa tendência, a 

literatura apresenta um enfoque crescente no planejamento e na operação do tráfego de 

diferentes modos de transportes.  

 Existem diversas medidas que podem ser adotadas a favor da equidade do sistema 

de transportes, não só relacionadas à gestão de tráfego, mas também às modificações na 

estrutura da rede viária. Medidas como a priorização de modos mais sustentáveis, como a 

bicicleta, o transporte público e o pedestre, constituem transformações relevantes na 

configuração da mobilidade de um corredor. Assim, ações como aumento da infraestrutura 

cicloviária, implantação de faixas exclusivas para ônibus e implantação de travessias elevadas 

constituem ações importantes para cada um desses modos.  

Essas medidas incentivam a população a utilizar esses modos de transporte 

alternativos ao invés do veículo motorizado individual e aumentam a multimodalidade dos 

corredores urbanos. Exemplo disso acontece na cidade de Fortaleza, que por meio do Plano de 

Ações Imediatas em Trânsito e Transportes (PAITT), iniciativa da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, vem introduzindo medidas em prol dessas adições.  

Têm sido implantados em Fortaleza, desde o ano de 2014, vários projetos de alto 

impacto com o intuito de propiciar uma maior fluidez ao tráfego urbano viário, como a 

estratégia e implantação de binários na cidade com o objetivo principal de alcançar uma 

divisão modal equitativa do espaço viário. Além disso, outros projetos visam favorecer o uso 

da bicicleta, que vão desde a expansão da malha cicloviária (226,8 km até abril 2018), até o 

programa de Bicicleta Integrada, a fim de integrar esse modo com o transporte público por 

ônibus. O transporte público, por sua vez, também tem sido beneficiado com a implantação de 

faixas exclusivas, dispondo atualmente de 107,4 km, segundo dados fornecidos pelo PAITT, 
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significa um crescimento de 3.100% das faixas exclusivas existentes em 2013, permitindo 

uma diminuição de 26% do número de trechos críticos de baixa velocidade, além de atrair 

mais passageiros. Finalmente, os pedestres também têm sido beneficiados por meio de ações 

como as faixas elevadas, prolongamentos de passeio e faixas diagonais em interseções 

semaforizadas.   

  

1.2 Problema e questões de pesquisa 

               

Diante do crescimento no número de corredores urbanos multimodais e da 

importância de avaliar a operação do tráfego dos diversos modos em interseções 

semaforizadas, surge a necessidade da criação de um procedimento para a modelagem deste 

tipo de cruzamento viário.  Para isto, os modelos de microssimulação de tráfego são uma das 

principais ferramentas de análise, devido a uma série de vantagens, que vão desde o seu 

potencial de análise até a visualização dinâmica dos resultados. Também, esses modelos 

permitem avaliar uma combinação de elementos viários (facilites) e de modos de transportes, 

permitindo modelar cenários de maior complexidade. Nesse contexto, diversas medidas de 

desempenho são utilizadas para avaliar a fluidez do tráfego multimodal em uma interseção 

semaforizada, para o qual influenciam diversos fatores que representam a interação entre os 

modos. Diante isso, surge a primeira questão de pesquisa desta tese de doutorado: Quais são 

os principais fatores e medidas de desempenho que devem ser levados em consideração para 

modelar os desempenhos operacionais dos modos pedestre, bicicleta, automóvel e transporte 

público em uma interseção semaforizada?   

Existem diversos pacotes computacionais de simulação microscópica, sendo um 

dos mais utilizados o VISSIM, do termo alemão Verkehr in Städten SIMulation que pode ser 

traduzido como simulação do tráfego em cidades. O software apresenta modelos para 

representar o comportamento de diferentes tipos de veículos/motoristas (automóveis, ônibus, 

caminhões, bicicleta, metrô) por meio de modelos de desempenho veicular, car-following, 

mudança de faixa, aceitação de brechas, escolha de rotas e de movimentação de pedestres 

(PTV, 2016).  

A literatura apresenta diversos estudos de microssimulação de interseções 

semaforizadas. Porém, eles geralmente são voltados a um determinado modo de transporte, 

predominantemente o automóvel. No que diz respeito às metodologias de calibração de 

interseções semaforizadas multimodais, a literatura ainda apresenta lacunas, muito embora 

tenham surgido alguns trabalhos (SUH et al., 2013, BUCK et al., 2017) que realizam uma 
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avaliação operacional para determinados modos de transporte em interseções semaforizadas. 

Pouca atenção, no entanto, é dada à modelagem de microssimulação em interseções 

semaforizadas multimodais, embora existam estudos que consideraram a diversidade modal 

(MANJUNATHA et al. 2013; HASHEMI; ABDELGHANY, 2015; WARREN, 2016). Assim, 

essa lacuna motiva a segunda questão de pesquisa desta tese de doutorado: Como modelar o 

desempenho operacional de interseções semaforizadas multimodais com o microssimulador 

VISSIM?  

Outros modelos bastante utilizados para representar desempenho do tráfego em 

interseções são os modelos propostos pelo Highway Capacity Manual – HCM (TRB, 2010). 

Os métodos do HCM estimam medidas de desempenho dos diferentes usuários (pedestres, 

ciclistas, motoristas de automóveis e passageiros de transporte público) por meio de modelos 

macroscópicos que consideram fatores que as influenciam. Todavia, tais métodos partem de 

premissas que podem não ser satisfatoriamente atendidas, principalmente no complexo 

contexto multimodal. Isto motivou a terceira questão de pesquisa deste trabalho: Quão boa é 

a modelagem por microssimulação proposta comparada à modelagem proposta pelo HCM?  

 

1.3 Objetivos  

 

                   Diante o exposto, o objetivo geral deste trabalho consiste em propor um método 

para a modelagem de interseções semaforizadas multimodais utilizando o microssimulador 

VISSIM. Para atingir este objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

1) Identificar os principais fatores e medidas de desempenho que representam o 

desempenho da fluidez em uma interseção semaforizada multimodal.  

2) Propor um método para a modelagem microscópica dos modelos do VISSIM para 

uma interseção semaforizada multimodal.  

3) Avaliar a metodologia proposta por meio de sua aplicação em uma interseção 

semaforizada multimodal de Fortaleza. 

4) Comparar o método proposto com os modelos propostos pelo HCM.   

 

1.4 Estrutura da pesquisa 

 

                 Esta tese de doutorado está estruturada em seis capítulos. Este primeiro apresentou 

a contextualização da problemática que originou a principal motivação do estudo, o problema 

da pesquisa, suas questões motivadoras e os objetivos.  
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O Capitulo 2 traz uma revisão bibliográfica sobre os principais fatores e medidas 

de desempenho utilizadas para os quatro modos de transporte modelados neste trabalho: 

pedestres, bicicleta, automóvel e transporte público por ônibus, buscando, assim, alcançar o 

objetivo específico 1  

O Capítulo 3 apresenta uma revisão da literatura sobre modelagem do tráfego de 

interseções por microssimulação e pelo HCM. É importante ressaltar que para os modos não-

motorizados, são apresentados os modelos propostos na versão 2010 do manual (TRB,2010), 

enquanto para o modo automóvel será o modelo proposto pela versão do ano 2000 

(TRB,2000). No decorrer do texto será utilizado apenas o termo “HCM” para representar 

ambas versões, a menos que seja necessário especificar a versão do manual. Seguidamente, 

são descritos os modelos que caracterizam a modelagem microscópica de cada modo e como 

o software VISSIM 9 trata cada um desses modelos. Em seguida, são apresentadas as etapas 

no procedimento da modelagem de microssimulação de tráfego. Assim, são expostos diversos 

estudos de simulação microscópica associados a cada modo de transporte presentes na 

literatura. Posteriormente, ainda no capítulo 3 são apresentadas algumas metodologias 

importantes referentes à calibração e validação dos modelos comportamentais do VISSIM, 

tornando possível identificar aqueles parâmetros do software que estão relacionadas às 

medidas de desempenho, assim como os procedimentos de calibração e validação 

desenvolvidos.  

                  Em seguida, o Capitulo 4 apresenta a proposta metodológica, a fim de atingir os 

objetivos específicos 2 e 3.  

Posteriormente, o Capitulo 5 traz a apresentação dos resultados estimados a partir 

da modelagem microscópica utilizando o software VISSIM 9. É realizada, ainda, uma 

avaliação comparativa desses resultados com os resultados da aplicação dos modelos 

propostos pelo HCM, o que permite atingir o objetivo específico 4.   

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as principais conclusões da pesquisa, seguidas das 

recomendações para futuros trabalhos de pesquisa.  
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2 FATORES E MEDIDAS DE DESEMPENHO PARA INTERSEÇÕES 

SEMAFORIZADAS 

 

As medidas de desempenho (MDs) têm como principal função representar o 

desempenho de um elemento viário, para um ou mais modos de transporte, considerando 

fatores do sistema relacionados à oferta e à demanda. Neste capítulo apresenta-se uma revisão 

da literatura que tem como objetivo identificar os principais fatores e medidas de desempenho 

que caracterizam a operação de interseções semaforizadas multimodais.  

Os fatores são variáveis que influenciam as medidas de desempenho.  Na 

literatura foram encontrados três grupos de fatores. O primeiro grupo diz respeito às 

condições existentes no entorno onde operam os modos (ex.: caraterísticas geométricas da via 

e tipo de estrutura viária) (YE et al., 2015, MARISAMYNATHAN; VEDAGIRI, 2017); o 

segundo grupo engloba as características próprias de cada modo (ex.: padrões de chegada) 

(TRB,2010; ZHAO; LIU, 2017); e o terceiro considera aqueles fatores que representam a 

interação entre os modos (ex: brecha crítica) (CONWAY et al., 2013; ZHAO; LIU, 2017).  

Apesar da divisão dos fatores em grupos, pode existir forte relação de 

dependência entre fatores de diferentes grupos. Por exemplo, um pedestre que realiza a 

travessia em um cruzamento semafórico com 4 faixas, chega no sinal vermelho e decide 

aceitar uma determinada brecha e, assim, não respeitar a indicação semafórica; isso não só 

influencia no tempo de espera do pedestre para realizar a travessia, mas também na 

velocidade e no atraso dos veículos em conflito com esses pedestres, dependendo, 

principalmente, da proximidade em que se encontre o veículo da área de conflito. De outra 

forma, os fatores do entorno e da própria chegada do pedestre influenciam na decisão do seu 

comportamento, que, por sua vez, repercute na sua fluidez e na dos veículos.   

Considera-se, assim, que os fatores relacionados a cada modo de transporte em 

um corredor multimodal influenciam não somente no seu comportamento e fluidez, como 

também na fluidez dos outros modos com os quais interagem.   

As medidas de desempenho são medidas quantitativas que permitem caracterizar 

alguns aspectos do serviço oferecido a um grupo de usuários em um determinado sistema 

viário (TRB, 2010). Segundo Banks (1998), a escolha das MDs para a gestão do tráfego 

urbano está condicionada aos objetivos estabelecidos pelo órgão gestor. Elas são, segundo 

Spielgelman et al. (2010), usadas para fornecer ao analista as informações quantitativas 

necessárias para tomar e monitorar decisões.   
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Lomax et al. (1997) asseguraram que a MD “ideal” deve atender aos seguintes 

critérios: facilidade de compreensão; precisão e consistência na sua definição; aplicabilidade a 

múltiplos modos de transporte urbano; baixo custo de estimação; simplicidade de coleta; e 

possibilidade de diferentes níveis de agregação espacial e temporal. Em geral, todavia, não há 

uma MD que seja superior às demais em todos esses critérios.  

As MDs devem ser direcionadas ao tipo de avaliação a ser considerada: quanto à 

fluidez (TRB, 2010), à segurança viária (XAVIER, 2016) ou aos impactos ambientais (DIAS 

et al., 2017). Vale ressaltar que neste trabalho só serão tratadas as MD relativas à fluidez. A 

seleção da MD deve também ser escolhida segundo o nível da análise (estratégico, tático e 

operacional) (BANKS, 1998), o tipo de estrutura viária (interseções isoladas, trechos de vias, 

redes) (CHIN et al., 1999) e tipo de usuários (transporte motorizado e não motorizados) 

(TRB, 2010), sempre visando atingir o objetivo do estudo.  

Para Spielgelman et al. (2010), as medidas de desempenho devem apresentar 

diversas qualidades, dentre elas: ser de fácil de entendimento; ser de fácil obtenção; deve ter o 

nível de detalhe e agregação apropriado para o estudo; deve ser sensível às variações no 

sistema em análise; deve ser capaz de detectar variações que ocorram no sistema em análise; e 

deve ser de fonte confiável.  

 

2.1 Pedestre 

 

O entorno urbano multimodal contém diversos fatores que influenciam o 

desempenho do tráfego de pedestres, tais como a largura da calçada e o fluxo veicular. Por sua 

vez, a escolha do local para realização de uma travessia pelos pedestres pode estar relacionada 

a dois fatores principais, o número de faixas a serem atravessadas e a presença do sinal 

semafórico (ARIOTTI, 2006). 

Fruin (1970) é considerado o pioneiro em estudos relacionados à avaliação do 

tráfego de pedestres, estudando diversos fatores como campo de visão, anatomia humana e a 

distância confortável entre pedestres. O estudo adota a capacidade na calçada como MD.  

Dixon (1996) avaliou os espaços destinados aos pedestres em corredores urbanos, 

utilizando fatores como: segurança, conforto, comprimento das calçadas e presença de 

canteiro central. A MD utilizada foi o atraso.   

A literatura internacional apresenta dois métodos importantes de avaliação 

qualitativa (JASKIEWICZ, 2000; GALLIN, 2001) para determinar o nível de serviço dos 

pedestres em vias urbanas. Jaskiewicz (2000) propõe o Método de Qualidade de Viagem (Trip 
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Quality Method), o qual combina princípios de desenho arquitetônico urbano com 

considerações práticas de segurança e capacidade para gerar diversas medidas relacionadas ao 

conforto, segurança e funcionalidade de calçadas. O Método Australiano (GALLIN, 2001) 

utiliza fatores relacionados à mobilidade, conforto, segurança, refletindo a perspectiva dos 

pedestres quanto ao grau pelo qual o trecho urbano é amigável para eles. Esses fatores estão 

agrupados em três grupos: i) Fatores do desenho (caraterísticas físicas): largura do caminho 

disponível para os pedestres, qualidade da superfície, obstruções presentes no caminho, 

facilidade de travessia e infraestrutura oferecida, como sinalização; ii) Fatores da 

Localização: aborda as questões relacionadas à conectividade, ambiente do percurso e o 

número de pontos de conflitos com os veículos no trecho; iii) Fatores do usuário: volume de 

pedestres, tipos de usuários que utilizam o caminho (inclui tipos de pedestres segundo o 

propósito da sua viagem, ciclistas) e segurança no caminho de circulação.  

Landis et al. (2001) propôs um método para quantificar a percepção dos pedestres 

quanto à segurança e o conforto no ambiente de circulação. A quantificação fornece uma 

medida de quão bem as calçadas acomodam os pedestres, com base em variáveis como: 

largura da calçada, largura da faixa adjacente à calçada e velocidade de circulação dos 

veículos.  

O HCM utiliza, em interseções semaforizadas e para os modos não-motorizados, 

o indicador escore-NS para definir o NS desses modos na travessia. No caso dos pedestres, o 

escore-NS engloba vários indicadores, sendo eles: os fatores fluxo de veículos virando à 

direita no vermelho e fluxo de veículos virando à esquerda permitida e a MD atraso médio 

dos pedestres na espera para a travessia. É importante ressaltar que o manual estadunidense 

define “atraso” dos pedestres como o tempo de espera para realizar a travessia, sendo esta 

definição a utilizada nesse trabalho de pesquisa.  

Segundo o HCM, os pedestres se tornam impacientes quando sofrem atrasos 

superiores a 30s/ped, existindo, assim, maior probabilidade de que violem o sinal semafórico 

após esse período de espera. Por outro lado, o manual assegura que é muito provável que os 

pedestres cumpram com a indicação semafórica se o atraso for menor do que 10s/ped. Esta 

relação entre violação e atraso foi estudada por Guo et al. (2011), que concluíram que a 

porcentagem de violação dos pedestres aumenta com o aumento do tempo de espera para 

realizar a travessia, alcançando no estudo 40% de violação da indicação semafórica.  

Outros estudos têm utilizado o atraso como principal MD para avaliar os pedestres 

em interseções semaforizadas (BRAUN; RODDIN, 1978; MARISAMYNATHAN; 

VEDAGIRI, 2013; YE et al., 2015; ONELCIN; ALVER, 2017; ZHAO; LIU, 2017). Todos 
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esses estudos apresentaram propostas de modelos diferentes ao indicado pelo HCM, devido, 

em grande parte, às condições e caraterísticas dos pedestres nesses lugares serem diferentes 

das estabelecidas no manual.   

São muitos os fatores que afetam o atraso de pedestres em interseções 

semafóricas.  Dentre eles pode-se citar: caraterísticas demográficas (idade e gênero) (GUO et 

al., 2011; MARISAMYNATHAN; VEDAGIRI, 2013, DOMMES et al., 2015), fluxo e 

velocidade dos veículos (GUO et al., 2011; ONELCIN; ALVER, 2015, YE et al., 2015, 

ZHAO; LIU, 2017), tamanho de grupo para realizar a travessia (GUO et al., 2011, DOMMES 

et al., 2015), padrão de chegada (LI et al., 2005, TRB, 2010, YE et al., 2015, 

MARISAMYNATHAN; VEDAGIRI, 2013,2017), distribuição dos headways dos veículos 

(SUH et al., 2013; CHANDRA et al., 2014; KOH; WONG, 2014; ONELCIN; ALVER, 

2015),e porcentagem da violação do sinal semafórico pelos pedestres (SUH et al., 2013; 

KOH; WONG, 2014, ONELCIN; ALVER, 2017, MARISAMYNATHAN; VEDAGIRI, 

2017). 

Guo et al. (2011) demostraram nos seus resultados que os homens sofrem menor 

atraso do que as mulheres devido à maior tendência em desobedecer a indicação semafórica. 

Quanto à idade, confirmaram que os idosos apresentaram maior atraso por terem uma maior 

consciência quanto à segurança e, também, pelo fato dos motivos de viagem não serem de 

trabalho ou escola.  

Considera-se a violação do sinal vermelho, pelos pedestres, um fator determinante 

na estimação do atraso, sendo algo investigado há alguns anos em diversos estudos (LI et al., 

2005, MARISAMYNATHAN; VEDAGIRI, 2013,2017). Na cidade de Pequim, na China, 

Guo et al. (2011) observaram em sete interseções que 10% dos pedestres violaram o sinal em 

situações de alto risco e que aproximadamente metade dos pedestres desrespeitaram a 

sinalização depois de terem esperado 50 segundos para iniciar a travessia. Suh et al. (2013) 

estimaram a proporção de violadores de 90% para uma interseção semafórica localizada em 

um campus universitário em Atlanta, EUA. Em Singapura, Koh e Wong (2014) avaliaram sete 

interseções semafóricas e observaram que 35% dos pedestres violaram o sinal semafórico, dos 

quais 22% não esperaram que os veículos saíssem completamente da área de conflito para 

iniciar a travessia. Já na cidade de Lille, na França, Dommes et al. (2015) observaram que 

32% dos pedestres avaliados em sete interseções violaram o semáforo, e que as variáveis 

idade e tamanho de grupo realizando a travessia afetaram o grau de violação. Em Mumbai, em 

oito interseções semafóricas, Marisamynathan e Vedagiri (2017) identificaram que 55% dos 

pedestres violaram a sinalização semafórica; os autores concluíram que a violação foi 
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motivada pelos longos tempos de espera nos sinais e pelo baixo fluxo de tráfego existente. Já 

na cidade de Izmir, na Turquia, Onelcin e Alver (2017) identificaram que, em seis interseções 

semafóricas, 334 pedestres violaram a sinalização, o que representou 75% do total de 

pedestres avaliados (EXPÓSITO MARTIN, et al., 20--).  

Quanto à aceitação de brechas, autores como Chandra et al. (2014) e Onelcin e 

Alver (2015) demostraram que caraterísticas dos pedestres como idade e gênero influenciam 

no processo de aceitação, e por sua vez, no atraso. Chandra et al. (2014) mostraram que as 

brechas aceitas pelos homens (8,5s) foram, em média, menores do que as brechas aceitas 

pelas mulheres (9,1s) em travessias com duas faixas e fluxo unidirecional.   

A velocidade de caminhada é outra das MDs utilizadas para se avaliar o NS de 

pedestres (TRB, 2010; GOH et al., 2012; KO et al., 2013; ONELCIN; ALVER, 2017). O 

HCM estabelece como velocidade de caminhada em uma interseção semafórica o valor de 

1,2m/s (4,0ft/s) se os pedestres menores do que 65 anos que realizam a travessia representem 

0%-20% do total de pedestres considerados. No entanto, se este percentual for maior do que 

20% de todos os pedestres, recomenda-se uma velocidade de caminhada de 1,0m/s (3,3ft/s).  

Goh et al. (2012) e Ko et al. (2013), demostraram que os fatores idade e gênero 

influenciam na velocidade de caminhada em travessias. Ambos os estudos demostraram que 

os jovens são mais velozes do que os idosos e os homens são mais velozes do que as 

mulheres. Outros fatores como volume de pedestres e fluxo-bidirecional de pedestre na 

travessia também influenciam a velocidade de caminhada (GUO et al., 2011, PARK et al., 

2014, ZHAO; LIU, 2017).    

Outra MD para avaliação da movimentação de pedestres é a densidade. O 

HCM2010 utiliza o termo espaço médio disponível (m2/ped), sendo o inverso à densidade, e 

assim, avalia a área disponível para os pedestres realizarem a travessia. O valor do espaço 

médio disponível está associado a uma descrição qualitativa da área de circulação dos 

pedestres. Park et al. (2014) estudou a relação entre esta MD e a velocidade de caminhada, e 

concluíram que valores menores de velocidade estão associados a valores maiores de 

densidade.     

No Brasil, algumas pesquisas (FERREIRA; SANCHES, 2001; ARIOTTI, 2006; 

MELLO, 2008; JACOBSEN; CIBYS, 2011; WERBERICH et al., 2012; CHAGAS, 2014; 

NANYA; SANCHES, 2015; GUALBERTO; BARBOSA, 2016) têm sido desenvolvidas para 

a avaliação do comportamento dos pedestres em vias urbanas.  

Ferreira e Sanches (2001) avaliaram os elementos qualitativos dos espaços para os 

pedestres a partir da perspectiva dos usuários, utilizando indicadores de atratividade visual, 
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conforto e segurança. Ariotti (2006) apresentou um modelo conceitual do padrão de 

comportamento de pedestres em travessias semaforizadas, utilizando como MD o atraso, além 

de utilizar outras variáveis na sua análise como a brecha máxima e crítica para a travessia, o 

fluxo de pedestres, velocidade e fluxo de veículos e a largura da via. Werberich et al. (2012) 

avaliaram MDs como o tempo médio de viagem para avaliar três tipos de comportamentos: a 

procura por brecha durante a caminhada, a travessia fora da faixa e o aumento da velocidade 

dos pedestres na travessia.  

Gualberto e Barbosa (2016) avaliaram as travessias de pedestres em treze faixas 

de pedestres semaforizadas, utilizando como MD a velocidade de caminhada para caracterizar 

o comportamento dos pedestres associado às caraterísticas físicas como a idade, o sexo, a 

obesidade e outras caraterísticas momentâneas como o carregamento de peso. Fatores 

relativos às caraterísticas viárias também foram utilizados, tais como: função da via, número 

de faixas de tráfego, existência de canteiro central e a largura da faixa.  

Apesar de interseções não semaforizadas não pertencerem ao cerne da presente 

tese, ressalta-se os trabalhos de Mello (2008) e de Jacobsen e Cibys (2011). Mello (2008) 

realizou um estudo dos fatores que influenciam o atraso e acidentes das travessias de 

pedestres nesse tipo de interseção, identificando como as de maior influência: o fluxo, a 

velocidade e o atraso dos veículos; as brechas disponíveis para realizar a travessia; e as 

caraterísticas geométricas da via, como o número e a largura das faixas e a classificação 

funcional da via.  

Chagas (2014) avaliou a velocidade média de caminhada dos pedestres até a 

plataforma de embarque em uma estação de BRT (do termo em inglês: Bus Rapid Transit).  

Por fim, Nanya e Sanches (2015) distinguem as caraterísticas usadas como critério de 

medição dos índices de caminhabilidade (do termo em inglês walkability) e utilizaram-no para 

indicar a qualidade dos espaços para a circulação dos pedestres. As caraterísticas consideradas 

nas interseções semaforizada foram: presença de botoeira no semáforo, tempo para a travessia 

e acessibilidade para pessoas com deficiências.  

A Tabela 1 resume os principais fatores e MDs encontrados para a avaliação do 

tráfego de pedestres em interseções semaforizadas,  
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Tabela 1 - Principais fatores e MDs utilizados na avaliação de pedestres em interseções       

semaforizadas 

Fatores 

Caraterísticas demográficas 
Guo et al. (2011); Marisamynathan e Vedagiri (2013),  

Dommes et al. (2015) 

Padrão de Chegada 
Li et al. (2005), TRB (2010), Ye et al. (2015), Marisamynathan e 

Vedagiri (2013,2017) 

Controle semafórico 
TRB (2008, 2010), Suh et al. (2013), Marisamynathan e Vedagiri 

(2013), Ye et al. (2015) 

Número de faixas da via a ser 

atravessada 
TRB (2008, 2010), Jacobsen e Cybis (2011), Suh et al. (2013) 

Largura da via a ser atravessada TRB (2008, 2010), Suh et al. (2013), Onelcin e Alver (2015) 

Espaço disponível na esquina da 

interseção semaforizada 
TRB (2008, 2010), Vedagiri e Nagraj (2013); Ye et al. (2015) 

Espaço disponível na calçada TRB (2008, 2010) 

Largura da calçada 
Dixon (1996), Jaskiewicz (2000), Gallin (2001), Ferreira e Sanches 

(2001), TRB (2008), TRB (2010), Nanya e Sanches (2015)  

Conflitos com outros modos 

TRB (2008, 2010), Marisamynathan e Vedagiri (2013), Suh et al. 

(2013); Marisamynathan e Vedagiri (2013); Onelcin e Alver (2015), 

Dommes et al. (2015) 

Brecha para a travessia 

Mello (2008), Jacobsen e Cybis (2011), Werberich et al. (2012),  

Suh et al. (2013), Chandra et al. (2014), Koh e Wong (2014), Onelcin 

e Alver (2015), Dommes et al. (2015) 

Fluxo de veículos motorizados na 

faixa adjacente à calçada 

Dixon (1996), Mello (2008), TRB (2008, 2010), Vedagiri e Nagraj 

(2013), Ye et al. (2015), Nanya e Sanches (2015), Zheng et al. (2015), 

Guo et al. 2011, Zhao e Liu (2017) 

Velocidade dos veículos 

motorizados  

Dixon (1996), Jaskiewicz (2000), Ariotti (2006), TRB (2008, 2010), 

Mello (2008), Onelcin e Alver (2015,2017), Ye et al. (2015), Zhao e 

Liu, (2017) 

Tamanho de grupo para realizar a 

travessia 
Guo et al. (2011), Dommes et al., (2015) 

Porcentagem de violação do sinal 
Suh et al. (2013); Koh e Wong (2014), Dommes et al.(2015), Onelcin 

e Alver (2017), Marisamynathan e Vedagiri (2017) 

Medidas de Desempenho 

Velocidade média de caminhada 

dos pedestres 

TRB (2010), Goh et al. (2012); Ko et al. (2013), Chagas (2014), 

Marisamynathan e Vedagiri, (2013), Park et al. (2014), Zheng et al. 

(2015), Gualberto e Barbosa (2016) 

Atraso de pedestres 

Braun e Roddin (1978); Li et al. (2005); TRB (2008, 2010), Virkler 

(1998); Vedagiri e Nagraj (2013), Suh et al. (2013), Ye et al. (2015), 

Onelcin e Alver, (2017); Zhao e Liu (2017), Marisamynathan e 

Vedagiri (2017)  

Densidade dos pedestres TRB (2008, 2010); Park et al. (2014) 

Tempo médio de viagem Werberich et al. (2012), Suh et al. (2013), Zheng et al. (2016) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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2.2 Bicicleta  

  

          É crescente o número de trabalhos relacionados à avaliação do desempenho operacional 

do tráfego cicloviário (BOTMA, 1995; CHEN et al., 2007; GUO et al., 2012; BEURA et al., 

2016). Alguns autores têm avaliado fatores relacionados às caraterísticas físicas e 

operacionais que influenciam na fluidez das bicicletas em interseções semaforizadas (DIXON, 

1996; CDOT, 2007; STEINMAN; HINES, 2004; PU et al., 2017).  

Dixon (1996) avaliou as acomodações dos ciclistas em corredores arteriais para 

estabelecer valores limites para a definição das classes do NS. Para tanto, considerou como 

principais fatores: conflitos dos ciclistas com os veículos, condições do pavimento, largura da 

faixa de bicicleta, diferencial de velocidades dos ciclistas (diferença entre a velocidade limite 

estabelecida e a alcançada pelos usuários). Por sua vez, Landis et al. (1997) identificaram 

como principais fatores que influenciaram na fluidez dos ciclistas: o fluxo de tráfego, a 

porcentagem de veículos pesados, a largura da ciclofaixa e as condições do pavimento e a 

velocidade dos veículos motorizados.  

Com relação à análise de capacidade, Pu et al. (2017) avaliaram o impacto da 

largura da ciclofaixa na fluidez dos ciclistas que, por sua vez, influencia também na fluidez 

dos veículos. Com uma largura de ciclofaixa menor e aumentando o fluxo de bicicletas, a 

densidade aumentava, o que fazia com que mais ciclistas circulassem na faixa dos 

automóveis, ocasionando impacto no atraso dos mesmos. Seriani et al. (2014) realizaram um 

estudo experimental na cidade de Santiago, no Chile. O resultado principal do estudo 

demostrou que o fluxo de saturação aumentou linearmente com a largura da ciclovia. Os 

autores consideraram oportuno recomendar esse experimento para realizar uma avaliação do 

atraso em ciclovias. Da mesma forma, Greibe e Buch (2016) avaliaram diferentes valores de 

largura de ciclovia para analisar o impacto na capacidade, concluindo que a largura não afeta 

significativamente a capacidade, a menos que o número de faixas seja modificado. 

Nos estudos direcionados à estimação do NS, os fatores de maior impacto na 

fluidez dos ciclistas foram: largura da ciclofaixa, controle semafórico, volume de veículos 

motorizados, conflito com outros modos (automóvel e pedestres), conversões à direita e 

esquerda dos veículos motorizados (GUTTENPLAN et al., 2001; TRB, 2010; 

PULUGURTHA; KUSAN, 2011; BEURA et al., 2016). 

O HCM considera diversos fatores para estimar o nível de serviço do tráfego 

cicloviário em uma interseção semaforizada, sendo eles: o volume direcional do tráfego nos 

quinze minutos de pico, o número e largura efetiva das faixas para os veículos que seguem em 
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frente e a distância a ser atravessada na via transversal (inclui separador e faixas auxiliares se 

existir).  

Porém, o HCM também propõe estimação do atraso sofrido pelas bicicletas, a fim 

de realizar algum julgamento quanto ao desempenho da interseção; este atraso consiste 

somente no atraso uniforme, não sendo considerados o atraso incremental e o atraso devido à 

fila inicial. O manual parte do princípio de que os ciclistas não toleram, normalmente, 

situações supersaturadas nas interseções, podendo selecionar outra rota mais rápida ou ignorar 

regulações de tráfego para evitar os atrasos a elas associados. Ainda segundo o HCM, os 

ciclistas tendem a ficar impacientes quando experimentam um atraso superior a 30s/bicicleta; 

todavia, eles estão mais susceptíveis a respeitar a indicação do semáforo se seu atraso 

estimado for menor do que 10s.  

A velocidade das bicicletas é também uma MD utilizada na avaliação do 

comportamento dos ciclistas em interseções semaforizadas (PEIN, 1997; HUANG; WU, 

2004; FIGLIOZZI et al., 2013; GREIBE; BUCH, 2016; AASHTO, 2017). Alguns autores 

(OPIELA et al., 1980; TAYLOR, 1993; PEIN, 1997) têm avaliado a velocidade das bicicletas 

desde a zona de dilema até o final da área de conflito, concluindo que a mesma apresenta uma 

distribuição normal com valores estimados médios entre 21-23km/h.  Outros autores (PEIN, 

1997; HUANG; WU, 2004; GREIBE; BUCH, 2016) têm considerado em suas análises da 

velocidade das bicicletas somente a distância da zona de conflito, alcançando também uma 

distribuição normal da variável, estimando valores médios entre 11-15km/h.  

Vale ressaltar que caraterísticas e comportamentos dos ciclistas, como distribuição 

de velocidade, aceleração e desaceleração e distância de pontos de parada nas interseções, 

assim como o comportamento na aceitação de brechas, dependem de fatores demográficos, 

tais como idade e sexo, além das condições físicas do ciclista, tipo de bicicleta, condições do 

tráfego, condições climáticas, desenho da estrutura viária e condições de pavimento 

(WHEELER et al., 2010; SHLADOVER et al., 2011; FIGLIOZZI et al., 2013).  

No Brasil, nota-se uma escassez de estudos de avaliação do desempenho 

operacional de bicicletas em vias urbanas.  Oliveira (2015) propõe indicadores relacionados à 

mobilidade e à acessibilidade da bicicleta dentro de um Campus Universitário, como por 

exemplo: número de bicicletas que acessam o campus, localização e número de vagas dos 

bicicletarios. Trabalhos de pesquisa como o de Oliveira e Neto (2012) estimaram o atraso e a 

capacidade da ciclofaixa de lazer na cidade de São Paulo em cinco interseções semaforizadas, 

utilizando a metodologia proposta pelo HCM (TRB, 2000). 
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A Tabela 2 resume os principais fatores e MDs encontrados na literatura do 

transporte cicloviário.  

 

Tabela 2 - Principais fatores e MDs para a avaliação de bicicleta em interseções    

semaforizadas 

Fatores 

Conflitos dos ciclistas com os veículos. 

Dixon (1996); Allen et al. (1998); Li et al. (2004); Chen et 

al. (2007); Jia et al. (2008); Guo et al. (2012); Madsen e 

Lahrmann (2017) 

Controle Semafórico 

Crider et al. (2001); Winter et al. (2001); Guttenplan et al. 

(2003); Pulugurtha e Kusan (2011); Guo et al. (2012); 

Madsen e Lahrmann (2017) 

Condições do pavimento. 
Dixon (1996); Landis et al. (1997); TRB (2008, 2010); 

AASHTO (2017) 

Diferencial de velocidades dos ciclistas. Dixon (1996) 

Largura da faixa adjacente. 
Dixon (1996); Landis et al. (1997); TRB (2010);      Pu et 

al. (2017) 

Largura de ciclofaixa 

Dixon (1996); Landis et al. (1997); TRB (2010); Winter et 

al. (2001); Seriani et al.  (2014);  

Beura et al. (2016); Greibe e Buch (2016); Pu et al. 

(2017); AASHTO (2017) 

Porcentagem de veículos pesados. Landis et al. (1997) 

Número de acessos veiculares ao corredor 

arterial. 
Landis et al. (1997)  

Porcentagem do segmento ocupado por área 

de estacionamento 
TRB (2008, 2010); Pu et al. (2017) 

Fluxo de veículos motorizados na via ou 

faixa adjacente. 

Dixon (1996); Landis et al. (1997); TRB (2008, 2010); JIA 

et al. 2008; Beura et al. (2016); Madsen e Lahrmann 

(2017) 

Medidas de Desempenho 

Velocidade dos veículos motorizados. 
Dixon (1996); Landis et al. (1997); TRB (2008); TRB 

(2010) 

Velocidade das bicicletas  

Opiela et al. (1980); Taylor (1993); Pein (1997);  

Ling e Wu (2004); Figliozzi et al. (2013); Greibe e Buch 

(2016); AASHTO (2017) 

Atraso  TRB (2010); Oliveira e Neto (2012) 

   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

2.3 Automóvel 

 

A literatura sobre o modo automóvel na revisão, não pareceu mais vasta do que a 

dos modos não motorizados. As MDs mais consideradas nas análises operacionais do tráfego 

em vias arteriais urbanas são: atraso (PAZ et al., 2014; WARREN, 2016; BUCK et al., 2017) 

e tamanho de fila (CHENG et al., 2011; WANG et al., 2015; CHAUDHRY; RANJITKAR, 
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2015). Outras MDs utilizadas são o grau de saturação e o número de paradas. 

O atraso é a principal MD considerada na avaliação de aproximações em 

interseções semaforizadas, sendo utilizada amplamente na literatura (MANJUNATHA et al., 

2013; HASHEMI; ABDELGHANY, 2015; WARREN, 2016; BUCK et al., 2017). Define-se o 

atraso de automóveis como o excesso de tempo de viagem necessário para atravessar uma 

interseção ou segmento (ELEFTERIADOU, 2014). O tipo de atraso mais utilizado para 

avaliar interseções semaforizadas é o atraso de controle, que é o atraso relativo à presença do 

controle semafórico.  

A metodologia do HCM para a avaliação de interseções semaforizadas utiliza 

como principal MD o atraso (de controle), utilizado para definir o NS da interseção para graus 

de saturação menores que 1 (Tabela 3). Para a estimação do atraso, o manual utiliza métodos 

baseados na formação de fila (TRB, 2010). O HCM apresenta, ainda, um método estimação 

do atraso baseado na coleta dos tamanhos de fila.   

 

                            Tabela 3 - Nível de serviço para o automóvel em interseção  

                            semaforizada 

Atraso de Controle (s/veic) Nível de Serviço 

0 A 

>10-20 B 

>20-35 C 

>35-55 D 

>55-80 E 

>80 F 

                                  Fonte: Tradução do TRB (2010). 

 

2.4 Transporte público por ônibus 

 

Várias referências da literatura (FERRAZ; TORRES, 2004; ARIAS et al., 2008; 

TRB, 2013; SOUSA, 2016) têm utilizado como principal MD para avaliação de paradas de 

ônibus o tempo parado médio em serviço. A capacidade também é bastante investigada 

(ARIAS et al., 2008; TRB, 2013). A seguir são apresentados os principais fatores que afetam 

estas duas medidas.  

Alguns dos principais fatores que afetam o tempo parado em serviço e a 

capacidade são: i) características de operação (forma de pagamento da tarifa, presença ou 

não de cobradores); ii) características dos veículos (presença de degraus ou plataforma em 
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nível, quantidade de portas e seu uso, largura de portas e sistema de controle das mesmas); iii) 

características da via (tratamento preferencial no trânsito e a localização da parada com 

relação à semáforos); e iv) características dos passageiros (fluxo de passageiros embarcando 

e desembarcando, presença de carrinhos, bicicletas e cadeiras de rodas no ônibus) (FERRAZ; 

TORRES, 2004; ARIAS et al., 2008; TRB, 2013). 

O tempo de parada em serviço, segundo Arias et al. (2008), é a quantidade de 

tempo que um determinado veículo ocupa uma baia de parada, sendo constituído de três 

intervalos de tempo: tempo de embarque, tempo de desembarque e tempo morto. Em relação 

ao tempo morto, ele é definido como o tempo necessário para que o veículo possa reduzir a 

sua velocidade e aproximar-se da plataforma e abrir suas portas para o embarque e 

desembarque de passageiros, somado ao tempo de fechar as portas e sair da baia.  

A análise da capacidade no transporte público por ônibus lida tanto com os 

movimentos da demanda de passageiros, quanto de oferta de veículos, e reflete as interações 

dos veículos entre si, com os passageiros e com outros modos de transporte. A capacidade de 

passageiros é definida pelo número máximo de pessoas que podem ser carregadas durante um 

intervalo de tempo em condições específicas de operação. Da mesma forma, a capacidade 

veicular de transporte público é definida pelo número máximo de veículos que podem passar 

num determinado local durante um determinado período de tempo num determinado nível de 

confiabilidade (TRB, 2013).  A Figura 1 mostra os principais fatores que influenciam na 

capacidade e no nível de serviço do sistema de transporte público por ônibus segundo TRB 

(2003). 

      

        Figura 1 - Fatores que influenciam na capacidade dos sistemas de ônibus 

 

          Fonte: Tradução do TRB (2003). 
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Em relação à capacidade de fluxo de passageiros, ela se encontra relacionada por 

três fatores principais: i) a capacidade do veículo, o qual determina o número máximo de 

ônibus que podem ser utilizados no sistema num período de 1 hora; ii) políticas 

institucionais, que estabelecem as normas de lotação para os ônibus e a frequência de 

operação dos mesmos; e iii) as características da demanda dos passageiros (TRB, 2013).  

É importante ressaltar que a capacidade das paradas de ônibus é dependente das 

capacidades individuais das áreas de embarque que formam as próprias paradas. Dessa forma, 

a capacidade do sistema será limitada pela parada crítica no sistema, ou seja, é tipicamente a 

parada com o maior volume de passageiros e, consequentemente, a que vai apresentar maior 

tempo de permanência de veículos.  

As análises da capacidade do sistema são função, também, dos tipos de faixas de 

ônibus para a circulação nas vias arteriais. No caso das faixas exclusivas, os fatores 

considerados são: o fator da localização da parada de ônibus; o volume e a capacidade da 

conversão à direita na interseção, o fator de impedância, os efeitos de um grande volume de 

tráfego na faixa adjacente e o número de paradas alternativas em sequência. Paras as faixas de 

ônibus com tráfego misto, é considerado ainda o fator de ajuste relacionado à interferência 

dos automóveis.   

A frequência do serviço dos ônibus nas paradas é uma MD que também tem sido 

utilizada, principalmente quando se trata de uma avaliação multimodal (GUTTENPLAN et 

al., 2001; CRIDER et al., 2001; WINTER et al., 2001; GUTTENPLAN et al., 2003; 

PULUGURTHA; KUSAN, 2011; GUNAWAN et al., 2014).  Outra MD para avaliar a 

operação do sistema de ônibus é a confiabilidade. Os fatores que mais influenciam nessa 

medida são: as condições e operação do tráfego, a construção e manutenção da via, a 

disponibilidade de pessoal para trabalhar no sistema, a qualidade de manutenção do veículo, o 

tratamento preferencial no trânsito, o horário previsto, as flutuações na demanda de 

passageiros, as diferenças na experiência do operador, uso da cadeira de roda e a rampas de 

acesso, comprimento da rota e número de paradas, e as estratégias no controle de operação 

(TRB, 2013).  

 

2.5 Avaliação multimodal.  

 

Nos últimos anos, os profissionais de transportes vêm deixando de considerar 

somente o modo automóvel nos desenhos e avaliações operacionais de vias urbanas. Novos 

espaços viários urbanos são reorganizados a fim de acomodar todos os usuários que os 
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utilizam, considerando assim uma via urbana multimodal. A estreita relação e as interações 

existentes entre os modos de transporte em um corredor arterial multimodal são inegáveis, o 

que torna importante realizar uma avaliação operacional da circulação com uma abordagem 

multimodal.  

No final dos anos 1990, o Departamento de Transporte da Florida, Florida 

Departament of Transportation (FDOT) desenvolveu um procedimento de análise de NS 

multimodal (FDOT, 1999). Assim, em 1999, as autoridades legislativas da Florida 

autorizaram a criação de zonas de transporte multimodal, o que propiciou que o FDOT (1999) 

desenvolvesse métodos para medir o desempenho de vários modos de transporte para o 

crescimento da gestão operacional. Segundo TRB (2008), embora os manuais do TRB (2003, 

2000) tenham representado um avanço significativo na direção das análises de nível de 

serviço a partir de uma perspectiva multimodal, o avanço foi insuficiente.   

Na década dos anos 2000, surgiram diversos trabalhos de pesquisa com o fim de 

desenvolver métodos para estimar o nível de serviço multimodal. Estas pesquisas têm 

trabalhado no esforço de estabelecer um indicador padronizado que possa ser utilizado para 

comparar os diferentes modos sem favorecer um modo sobre os outros (GUTTENPLAN et 

al., 2001; CRIDER et al., 2001; WINTER et al., 2001, DOWLING et al., 2000; 

GUTTENPLAN et al., 2003; WINTER; TUCKER, 2004; PERONE et al., 2005; CDOT, 

2007; TRB, 2008, 2010; PULUGURTHA; KUSAN, 2011; HUNTER et al., 2011; FDOT, 

2013).  

O manual NCHRP Report 616 (TRB, 2008) assegura que apesar de o nível de 

serviço para cada modo poder ser utilizado para avaliar a operação de tráfego de uma via 

urbana sob uma perspectiva multimodal, não é recomendado determinar um nível de serviço 

único devido às diferentes percepções dos diferentes usuários, pois os propósitos da viagem e 

as expectativas para cada um deles são diferentes e sua combinação não produz um resultado 

significativo (TRB, 2010). 

O HCM2010 apresenta sua abordagem multimodal para avaliar simultaneamente 

o nível de serviço para cada modo de transporte no corredor arterial como um todo e nos 

sistemas viários que o integram (trecho, segmento, interseção), Figura 2.  
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    Figura 2 - Avaliação Integrada Multimodal proposta pelo HCM2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Fonte: Tradução do TRB (2010). 

 

A Figura 2 expõe como os modos não só competem por um espaço ao longo da 

via e nas interseções, como também pelo tempo limitado no sinal semafórico das interseções. 

A parte inferior da figura representa as interações adversas entre o modo automóvel e os 

outros. Quando o fluxo e a velocidade da corrente de tráfego dos automóveis aumentam, o 

nível de serviço dos outros modos pode decrescer, e vice-versa. Em geral, as mudanças que 

alteram as interações dos fluxos para melhorar o nível de serviço para um modo, podem afetar 

os outros.  

 

2.6 Considerações finais do capítulo    

 

Em resumo, neste capitulo foram mencionadas aquelas MDs mais utilizadas para 
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cada um dos quatro principais modos de transporte que circulam em uma interseção 

semafórica multimodal. Foram citados também aqueles fatores que influenciam na avaliação 

dessas MDs.  

Referente ao modo pedestre, existem estudos mais direcionados à fluidez dos 

usuários e outros à segurança e conforto em diferentes sistemas viários urbanos. Pode-se 

concluir que o atraso é uma das MDs mais utilizadas para travessias urbanas semaforizadas, 

sendo afetado principalmente pelos fatores a programação semafórica, o grau de violação do 

semáforo pelos pedestres e o comportamento das brechas dos veículos. Diversos estudos 

analisados têm realizado distinção quanto aos tipos de pedestres, enquanto a metodologia do 

HCM2010 não o considera.  

Quanto ao modo bicicleta, as metodologias e os estudos analisados ao longo dos 

anos apresentam uma evolução quanto à análise desenvolvida e às MDs analisadas, uma vez 

que foram consideradas as percepções dos ciclistas em corredores arteriais, as quais estão 

relacionadas ao fluxo de veículos motorizados. As principais MDs avaliadas para interseções 

semaforizadas e os fatores que a influenciam são: atraso (caraterísticas do controle 

semafórico, largura da ciclofaixa) e velocidade (conflito com outros modos). 

Para o modo automóvel também foram avaliados diversas referências de avaliação 

operacional em corredores arteriais e interseções semaforizadas. A literatura confirma que o 

atraso de controle é a principal MD na avaliação desse modo em cruzamentos semafóricos, 

dependendo de fatores como caraterísticas do sinal e padrões de chegada.  

Em relação ao transporte público por ônibus, e segundo aponta a literatura 

especializada, conclui-se que as principais MDs e seus fatores influentes, para avaliar o 

desempenho operacional de ônibus em uma parada, são a capacidade da parada (demanda de 

passageiros, método de pagamento da tarifa e tempo permanência na parada), tempo parado 

servindo os passageiro (demanda de passageiros, características dos veículos e dos 

passageiros) e a frequência de operação dos ônibus (condições da operação do tráfego, 

tratamento preferencial no trânsito e demanda de passageiros). 

Com base na revisão da literatura realizada, para trabalho foram selecionadas as 

seguintes medidas de desempenho para a interseção semaforizada analisada: atraso médio 

para os modos pedestre, bicicleta e automóvel, e tempo médio parado em serviço para o 

transporte público.   

Percebe-se que as MDs escolhidas satisfazem os critérios de qualidade propostos 

por Spielgelman et al. (2010). Elas têm a capacidade de integrar aspectos ambientais 

(condições do clima) e sociais (caraterísticas demográficas). De forma geral, todas essas MDs 
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podem ser medidas em campo utilizando algumas ferramentas, como por exemplo, a 

utilização de vídeos e cronômetros digitais, assim como a partir de técnicas de rastreamento. 

Além disso, são variáveis suficientemente sensíveis a um certo nível de variação que possa 

ocorrer nos sistemas de transporte (fluxo horário, por exemplo), influenciando, assim, na 

avaliação operacional de cada um dos modos de transportes. Por último, identifica-se que 

todas as MDs são de relativa facilidade de compreensão.   

Por fim, neste capítulo 2 foram ainda apresentadas as principais metodologias de 

avaliação multimodal, confirmando que a avaliação deve ser realizada através da análise do 

nível de serviço para cada modo, considerando as interações entre os usuários. Foram 

apresentados também os manuais do NCHRP Report 616 e o HCM2010 como relevantes 

esforços na proposição de metodologias de avaliação multimodal que consideram indicadores 

(escores) e classes de NS padronizadas para permitir a avalição da interseção de forma 

multimodal.  
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3 MODELOS PARA ANÁLISE OPERACIONAL DE INTERSEÇÕES 

SEMAFORIZADAS MULTIMODAIS 

 

Neste capítulo são descritos, primeiramente, os modelos propostos pelo HCM 

para a avaliação de uma interseção semaforizada para os modos pedestres, bicicleta e 

automóvel. Posteriormente, são descritos alguns modelos comportamentais utilizados pela 

comunidade cientifica e como eles são utilizados na modelagem microscópica, no software 

VISSIM 9, para cada um dos modos de transportes mencionados. Em seguida, são 

apresentadas as etapas que devem ser realizadas nos processos de calibração e validação, 

assim como as metodologias mais utilizadas pela comunidade científica e técnica para esse 

fim. Finalmente, são introduzidos diversos trabalhos de pesquisas na área de 

microssimulação, desenvolvidos para cada modo de transporte. 

 

3.1 Modelagem do atraso no HCM 

 

No HCM, a avaliação operacional em interseções semaforizadas é direcionada aos 

modos pedestre, bicicleta e automóvel. Os modelos são elaborados para a estimação do NS. 

Para o modo pedonal, o atraso é a principal MD utilizada para definir o valor de escore-NS, 

que por sua vez define o NS. No modo bicicleta, o atraso só é utilizado para realizar uma 

avaliação operacional, sem interferir na definição do NS, que é definido pela MD. Já no modo 

automóvel é a MD que define.   

O método do HCM pode ser relativamente simples, porém exige a consideração 

de premissas e restrições a cenários específicos que podem impossibilitar a sua aplicação. A 

seguir, são apresentados os modelos propostos pelo manual para cada um desses modos, bem 

como as premissas estabelecidas. 

  

3.1.1 Modelo do atraso no HCM para pedestre  

 

O modelo proposto para estimar o NS de pedestres em interseções semaforizadas 

tem como etapa a estimação do atraso médio, definido como o tempo de espera para realizar a 

travessia. Ele é calculado a partir da Equação 1, originalmente proposta por Rouphail et al. 

(1998). A utilização dessa equação está sujeita às seguintes premissas: o atraso independe do 

volume de pedestres que chega na interseção; a chegada dos pedestres é uniforme; todos os 

pedestres do grupo que esperam pelo sinal verde iniciam simultaneamente a travessia; e os 
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pedestres que chegam no cruzamento durante o restante do intervalo de verde atravessam à 

medida que chegam (ROUPHAIL et al., (1998). Além disso, os autores afirmam que alguns 

pedestres podem iniciar a travessia durante o período de vermelho intermitente, aumentando 

assim o tempo de verde efetivo disponível. Para representar este aumento, o HCM propõe 

acrescentar o tempo de 4 segundos ao tempo de verde para os casos de semáforo operando 

com tempo fixo, conforme a Equação 2. 

 

                                                                                                           (1) 

                                                                                                                       (2) 

 

Onde dp é o atraso médio dos pedestres (s/ped); C é o tempo de ciclo (s); gwalk  é o 

tempo de verde efetivo para realizar a travessia (s); e g é o tempo de verde para a fase de 

pedestre (s). 

Verifica-se que, portanto, no HCM o atraso sofrido pelos pedestres em interseções 

semaforizadas é função apenas do tempo de ciclo e do tempo de verde efetivo.  

 

3.1.2 Modelo do atraso no HCM para bicicleta 

 

O atraso para bicicletas no HCM é definido pela Equação 3 e parte da premissa de 

chegada uniforme. Outra premissa é que não existe atraso incremental, nem atraso devido à 

fila remanescente do ciclo anterior. Isto se dá pelo fato de que, normalmente, os ciclistas não 

toleram condições sobressaturadas, o que faz com que escolham outras rotas ou ignorem as 

regulações de trânsito para evitar os atrasos associados. Além disso, o manual explica que o 

atraso das bicicletas em uma interseção semaforizada é causado pelo semáforo, já que eles 

têm prioridade em relação aos veículos que realizam a conversão à direita durante o período 

de verde. Esse atraso pode ser maior do que o proposto na Equação 3 para as seguintes 

situações: i) os ciclistas são forçados a parar devido às conversões à direita realizadas pelos 

veículos; ii) os motoristas não respeitam a preferencial de passagem dos ciclistas devido ao 

alto fluxo de veículos (TRB, 2010).  

 

                                                           (3) 

 

                                                                                                                            (4) 
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Onde db é o atraso médio das bicicletas (s/bicicleta); C é o tempo de ciclo (s); gb  é 

o tempo de verde efetivo para realizar a travessia (s); Vbic é o fluxo horário das bicicletas 

(bicicletas/h); cb é a capacidade da ciclofaixa (bicicletas/h); e sb é o fluxo de saturação da 

ciclofaixa (2000 bicicletas/h).  

Vale ressaltar que o valor de fluxo de saturação de 2000 bicicletas/h considera que 

os veículos que realizam a conversão à direita cedem o direito de passagem aos ciclistas. 

Porém, o manual recomenda a definição deste parâmetro para cada lugar de estudo.   

 Percebe-se que a proposta de estimação do atraso sofrido pelos ciclistas em 

interseções semaforizadas é função do controle semafórico, a demanda e do fluxo de 

saturação.   

 

3.1.3 Modelo do HCM para automóvel 

 

Como foi citado no capítulo 1, para esse modo de transporte será considerado o 

modelo proposto pelo HCM2000 (TRB,2000) para a estimação do atraso, dado que o modelo 

sugerido pelo HCM2010 (TRB,2010) é mais complexo e praticamente exige ser aplicado 

utilizando o software HCS (Highway Capacity Software), o qual não foi accessível para esse 

trabalho de pesquisa.  

Para os automóveis, o HCM propõe dois métodos de estimação do atraso de 

controle. O primeiro baseia-se em um modelo e o segundo consiste em coleta em campo. No 

caso do modelo, o atraso de controle (d) é estimado a partir da soma de três termos, de acordo 

com a Equação 5. O termo d1 representa o atraso uniforme, PF representa o fator de ajuste de 

progressão, d2 representa o atraso aleatório e d3 é o atraso devido à fila de veículos 

remanescente do ciclo anterior.  

 

                                                                                         (5) 

 

 O atraso uniforme (d1) considera que a chegada e a saída dos veículos é uniforme. 

Esse atraso é calculado pela Equação 6, onde C é o tempo de ciclo, gef o tempo de verde 

efetivo e X é o grau de saturação.   

 

                                                                   (6) 
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  O fator de ajuste de progressão (PF) reflete os efeitos da progressão no atraso da 

interseção, sendo diretamente relacionados com o tipo de chegada dos veículos na interseção 

e com a proporção de verde efetivo para essa demanda. São definidos seis tipos de chegada, 

variando desde uma grande proporção de veículos (80%) chegando no início do vermelho 

(Tipo 1) até grandes proporções chegando no início do verde (Tipo 6), caracterizada esta 

última por uma boa qualidade de progressão. A Tabela 4 apresenta os valores atribuídos a esse 

fator.  

 

Tabela 4 - Valores do fator de progressão (PF) 

Taxa de 

verde (gef/C) 

Tipo de chegada 

1 2 3 4 5 6 

0,2 1,167 1,007 1,000 1,000 0,833 0,750 

0,3 1,286 1,063 1,000 0,986 0,714 0,571 

0,4 1,445 1,136 1,000 0,895 0,555 0,333 

0,5 1,667 1,240 1,000 0,767 0,333 0,000 

0,6 2,001 1,395 1,000 0,576 0,000 0,000 

0,7 2,556 1,653 1,000 0,256 0,000 0,000 

fp 1,0 0,93 1,000 1,15 1,00 1,00 

Rp 0,333 0,667 1,000 1,333 1,667 2,00 

Fonte: Tradução do TRB (2000). 

Notas: PF= (1-P) fp / (1-g/C); fp: fator de ajustamento suplementar para a chegada do pelotão durante o verde 

      P=Rp* gef/C (não pode exceder a 1,0) 

PF não pode exceder a 1,0 para os tipos de chegada 3 até 6 

 

Para quantificar melhor os tipos de chegada, definiu-se o termo Razão de Pelotão, 

Equação 7. 

                                                                                                          (7) 

Onde P é a proporção de todos os veículos chegando durante a fase verde, C é o 

tamanho de ciclo (s) e gef é o tempo de verde efetivo (s). 

O atraso aleatório (d2) é estimado através de duas parcelas (Equação 8). A 

primeira descreve o atraso causado pela aleatoriedade das chegadas dos veículos que, 

ocasionalmente, faz com que a capacidade seja excedida. Já a segunda parcela considera o 

atraso devido à supersaturação durante o período de análise.  

 

                                               (8) 

Onde T é o período de análise; c é a capacidade da aproximação; I é o efeito da 

aproximação à montante, dada a forma de chegada dos veículos; e k representa o efeito do 
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tipo de controlador.    

O parâmetro k relaciona o grau de saturação às unidades de extensão da 

programação em tempo real, ou ao valor para o controlador de tempo fixo, Tabela 5. O 

manual ressalta que para valores de unidades de extensão não apresentados na tabela, os 

valores de k podem ser interpolados, porém, é preferível utilizar a equação apresentada nas 

notas da Tabela 2. Para isso, deve-se primeiramente interpolar o valor de k para X= 0,50 (kmin) 

referente à unidade de extensão desejada e, seguidamente, utilizar a equação. Ressalta-se que 

o valor de k deverá estar contido no intervalo entre kmin e 0,5 (kmin ≤k≤0,50), sendo 

recomendado pelo manual o valor de k=0,5 para ciclo com tempo fixo e estágios 

coordenados.  

  

                Tabela 5 - Valores do parâmetro k para o tipo de controle 

Unidades de 

extensão (s) 

Grau de saturação (X) 

≤0,50 0,6 0,7 0,8 0,9 ≥1,0 

≤2,0 0,04 0,13 0,22 0,32 0,41 0,50 

2,5 0,08 0,16 0,25 0,33 0,42 0,50 

3,0 0,11 0,19 0,27 0,34 0,42 0,50 

3,5 0,13 0,20 0,28 0,35 0,43 0,50 

4,0 0,15 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50 

4,5 0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50 

5,0a 0,23 0,28 0,34 0,39 0,45 0,50 

Controlador de tempo 

fixo ou não atuado 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

                  Fonte: Tradução do TRB (2000). 

               Notas: Para uma unidade de extensão e o valor de kmin, com X=0,50; k= (1-2 kmin)(X-  

0,5)+ kmin;   onde k≥ kmin e k≤0,5.  
a- Para uma unidade de extensão maior que 5, extrapolar para estimar k, mantendo k≤0,5 

 

A estimação do parâmetro I está relacionada com a forma como a operação da 

interseção à montante interfere no tipo de chegada dos veículos por ciclo na interseção 

analisada. O valor de I é dependente do grau de saturação (Xu) de todos os movimentos que 

contribuem para o fluxo à montante. A Tabela 6 apresenta alguns valores de I e sua equação 

geral.  

                  Tabela 6- Valores do parâmetro I 

 
Grau de saturação na interseção à montante (Xu) 

0,4 0,50 0,6 0,7 0,8 0,9 ≥1,0 

I 0,922 0,858 0,769 0,650 0,500 0,314 0,09 

                     Fonte: Tradução do TRB (2000). 

                 Notas:  
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O atraso d3 é ocasionado pela fila remanescente do período anterior ao de análise 

e é definido pelas Equações 9 a 11. 

                                                                                                  (9) 

                                                                      (10) 

                                                                               (11) 

 

Onde t é a duração da demanda não atendida no período de análise (h); Fi é 

tamanho da fila no início do período de análise (veic); u é o parâmetro de atraso.   

A estimação do atraso médio por meio de coleta em campo é baseada na coleta de 

tamanho de fila de uma aproximação durante intervalos de tempo pré-definidos. O HCM 

recomenda sua utilização em aproximações não saturadas, já que o acúmulo significativo de 

fila pode tornar a técnica impraticável em faixas supersaturadas.   

 

3.2 Modelagem microscópica no VISSIM 

 

O VISSIM é um dos simuladores microscópicos mais utilizados para a 

modelagem da operação de vias de transporte .Ele permite a simulação das interações entre os 

principais modos de transporte de vias urbanas, portanto configura-se como uma ferramenta 

de simulação multimodal (PTV, 2016).  

O VISSIM contém basicamente cinco submodelos para representar o tráfego 

viário: car-following, mudança de faixa, aceitação de brecha, escolha de rota, desempenho 

veicular e controle. Quanto aos movimentos longitudinais dos veículos (car-following), o 

algoritmo utilizado é baseado nos modelos de Wiedemann (1974, 1999), que possui 

caraterísticas psicofísicas e combina um modelo de percepção dos motoristas com os modelos 

de desempenho de veículos.  

Tanto os modelos de car-following, quanto de mudança de faixa e aceitação de 

brecha são utilizados no software para os modos bicicleta, automóvel e transporte público por 

ônibus. Para as análises correspondentes ao fluxo de pedestres, o software utiliza o modelo de 

Força Social (HELBING; MOLNÁR, 1995) e o modelo de Aceitação de Brecha.   

Conforme Oliveira e Cybis (2008), o VISSIM apresenta diversas vantagens, 

destacadas também por outros autores (JACOBSEN; CYBIS, 2011; COWI, 2012; AHMED 

2014; LACERDA, 2016). Dentre elas, pode-se citar: i) superioridade na representação dos 
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movimentos de veículos pelo algoritmo de car-following psicofísico; ii) facilidade no 

desenvolvimento de redes a modelar; iii) flexibilidade na definição dos parâmetros 

relacionados à mudança de faixa e seguimento, por área ou link de tráfego; iv) facilidade e 

flexibilidade na forma de apresentação de relatórios com os resultados de saída das 

simulações.  

Os modelos comportamentais constituem a base fundamental das interações entre 

os modos de transporte. Diante da utilização desses modelos nos pacotes computacionais 

especializados, é possível replicar os movimentos individuais dos usuários desses modos, com 

a finalidade de realizar experimentos e avaliações de diferentes cenários. A seguir, é 

apresentada uma descrição desses modelos e como eles podem ser aplicados no software 

VISSIM 9.  

 

3.2.1 Modelagem microscópica de pedestre  

 

Os pedestres e suas interações com os veículos vêm sendo incorporados nos 

modelos de microssimulação de tráfego. Diversos pesquisadores têm estudado o 

comportamento de pedestres nas vias urbanas, principalmente nos pontos da rede com 

maiores conflitos com outros tipos de transporte, como em interseções semaforizadas e em 

faixas de pedestres, por exemplo. 

Dessa forma, têm surgido alguns modelos de simulação microscópicos que 

descrevem o comportamento individual dos pedestres. Dentre os principais, pode-se destacar: 

i) Modelo de Força Social (HELBING; MOLNÁR, 1995); ii) Modelo Autômato Celular 

(BLUE; ADLER, (2000, 2001)). Esses modelos descrevem caraterísticas observadas no fluxo 

de pedestres, como a formação de faixas devido à interação entre eles.  

O modelo de Força Social foi proposto por Helbing e Molnár (1995). Ele baseia-

se no conceito de que o movimento dos pedestres é resultado de uma reação a um somatório 

de forças de atração, dada pelo desejo de se chegar a um destino, e de repulsão, tanto a 

obstáculos físicos quanto aos outros pedestres e usuários da via.  

Nesse modelo, os movimentos não estão relacionados ao eixo longitudinal nem ao 

lateral, mas na modelagem, os movimentos dos usuários são livres em um plano 

bidimensional. Daamen et al. (2001) confirmaram a capacidade do modelo em descrever as 

caraterísticas observadas no fluxo de pedestres e a formação de faixas na interações entre eles.  

De acordo com PTV (2016), o VISSIM pode simular a movimentação de até 30 

pedestres simultaneamente, a partir do modelo de Wiedemann ou de Força Social. Com o 
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software Viswalk, da PTV, os pedestres podem ser simulados sem a presença de veículos e 

sem restrição quanto ao número de pedestres. Para realizar a simulação conjunta de pedestres 

e veículos sem restrição do número de pedestres, faz-necessária a instalação do módulo do 

Viswalk para o VISSIM. 

O manual do VISSIM 9 recomenda a utilização do modelo de Força Social para a 

modelagem de pedestres, que é uma adaptação do modelo original de Helbing e Molnár 

(1995). A principal diferença entre esta abordagem e o modelo de Wiedemann consiste no 

modo como os pedestres se deslocam. Quando os pedestres são modelados com o modelo de 

Wiedemann, eles se movimentam como se fossem veículos, por meio de links definidos pelo 

usuário, ou seja, eles não podem se deslocar livremente. As caraterísticas espaciais da 

trajetória são formadas pelos dados de entrada do modelo e não pelo resultado da simulação. 

Segundo Friis e Svensson (2013), essa abordagem é adequada quando não há a necessidade de 

uma representação mais complexa e detalhada do comportamento de pedestres.  

Helbing e Molnár (1995) validaram o modelo de três formas distintas: i) os 

parâmetros macroscópicos foram validados com base em dados empíricos; ii) os parâmetros 

microscópicos foram validados com base na formação de filas e na travessia na faixa de 

pedestres; iii) validação visual. No VISSIM, os parâmetros que definem o comportamento dos 

pedestres dividem-se em duas categorias: i) parâmetros do modelo original de Força Social 

(para cada tipo de pedestre) e extensões dos mesmos (12 parâmetros); ii) parâmetros globais 

(8 parâmetros). PTV (2016) apresenta uma descrição de cada um dos parâmetros considerados 

no modelo, o qual é definido pela Equação 12.  

 

                                                                       (12) 

                  

Onde Fmotriz: força motriz na direção da velocidade desejada; Fsocial: força social, 

ocasionada pela atração e repulsão entre os pedestres; Fosbtáculos: força devido aos obstáculos; e 

Fnoise: força aleatória que é implementada para evitar bloqueios de gargalos. A descrição de 

cada um dos parâmetros que definem essas forças, assim como seus valores default, são 

expostas no Apêndice A e no Apêndice B. A Figura 3 ilustra as forças consideradas no 

modelo.   
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                          Figura 3 - Representação das forças do modelo de Força Social 

.  

                               Fonte: Adaptada do Laufer (2008). 

 

Na simulação com o VISSIM, os pedestres são originados em áreas definidas pelo 

analista, as quais conectam-se através de links que operam em duas direções de circulação. 

Para cada área são atribuídos uma ou mais tipos de pedestres, agrupados por gênero (homem 

ou mulher), faixa etária (criança, jovem, adulto ou idoso) e dificuldade de locomoção (pessoa 

em cadeira de rodas, com criança no colo ou com bagagem). Podem ser criadas, ainda, 

diferentes categorias dentro de cada um desses grupos, denominadas “classes de pedestres”, 

que devem ser definidas em função do tipo de análise a ser realizada. Para cada tipo de 

pedestre será atribuída uma distribuição de velocidade desejada, que pode ter distribuição 

normal ou empírica.  

Quanto à representação do fluxo horário, o software permite que seja inserido de 

duas formas: i) através da demanda horária de cada área, estabelecendo-se a proporção que irá 

se deslocar para cada uma das outras áreas; ii) por meio de uma matriz origem-destino, 

composta pelas áreas definidas na análise. As duas formas podem ser desagregadas 

temporalmente, em intervalos definidos pelo analista.  

No que diz respeito à interação entre pedestres e veículos, o VISSIM permite 

representar essa interação através de modelos de aceitação de brecha: o modelo de Regra de 

Prioridade (RP) (priority rules) e o modelo de Área de Conflito (AC) (conflict area). Esses 

modelos são utilizados, principalmente, em travessias semaforizadas com a presença de faixa 

de pedestres (SUH et al., 2013) e em interseções não-semaforizadas (JACOBSEN; CYBIS, 

2011). Nas travessias sinalizadas, os veículos aceitam as brechas que existem entre os 

pedestres, uma vez que estes detêm a preferência. Já no caso de interseções não-

semaforizadas e interseções semaforizadas, em que há violação do semáforo por parte dos 

pedestres, são estes que avaliam as brechas existentes no fluxo de veículos.  
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Através do modelo AC, o VISSIM detecta as áreas de análise com base na 

geometria da via. Na simulação, o condutor ou o pedestre, a depender de quem tiver a 

prioridade na travessia, avalia a brecha disponível e a situação, além da área de conflito, para 

então decidir pela aceitação ou não da brecha. O modelo possui sete parâmetros a serem 

ajustados pelo analista: distância de visibilidade, brecha frontal, brecha traseira, fator de 

distância de segurança, distância adicional de parada, um parâmetro que representa a 

porcentagem de motoristas do fluxo principal que evita obstruir a área de conflito, além de 

uma opção que, quando ativada, faz com que os veículos do fluxo secundário considerem 

também aqueles da aproximação principal que pretendem mudar para a faixa onde o conflito 

ocorre. A Figura 4 ilustra os parâmetros desse modelo. 

 

                          Figura 4 - Parâmetros do modelo Área de Conflito no VISSIM 

 

                               Fonte: Jacobsen e Cybis (2011). 

 

Para realizar a modelagem utilizando o modelo RP, devem-se definir os 

movimentos com uma brecha mínima para permitir a entrada na corrente de tráfego. O 

modelo consiste em dois elementos: uma barra vermelha, que representa a linha de parada na 

qual o fluxo de tráfego deve esperar; e uma barra verde, que marca o conflito (PTV, 2016). A 

Figura 5 apresenta uma representação desse modelo.  

O modelo de RP possui três parâmetros: a brecha crítica (minimum gap time); o 

headway mínimo; e a velocidade máxima dos veículos na qual os pedestres irão avaliar a 

brecha. Segundo PTV (2016), a brecha crítica é o intervalo de tempo mínimo, entre o 

marcador de conflito e o veículo mais próximo da via principal que está trafegando em 

direção a ele, para que a brecha seja aceita. Já o headway mínimo é a distância mínima entre o 

marcador de conflito e o veículo mais próximo antes dele, para que seja permitida a passagem 

do veículo da via secundária, como pode ser observado na Figura 5.  
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                                       Figura 5 - Representação do modelo de  

                                       Regra de Prioridade do VISSIM 

 

                                                Fonte: Araújo (2016). 

 

Ante a dificuldade de se coletar o parâmetro de brecha crítica em campo, verifica-

se a necessidade de sua calibração. Araújo (2016) realizou essa calibração através do método 

de tentativa e erro, utilizando como medida alvo o tempo de espera em fila do primeiro 

veículo na via secundaria. Já Chandra et al. (2014) propuseram uma metodologia de 

estimação da brecha crítica em interseções semaforizadas. De acordo com o método proposto, 

a brecha crítica é definida pela interseção da curva de frequência acumulada das brechas 

aceitas pelos pedestres com a curva inversa dos tempos de travessia dos pedestres que 

aceitaram essas brechas. Diferentemente da brecha crítica, o headway mínimo é possível de 

medir diretamente em campo.   

O modelo RP é mais simples do que o modelo AC. Além disto, no modelo RP, é 

possível representar o comportamento de violação do sinal semafórico pelos pedestres. Para 

isso, define-se uma classe de pedestres que não irá considerar a existência do semáforo. Para 

cada tipo de pedestre dentro dessa classe, atribuem-se os valores dos parâmetros do modelo 

RP, como brecha crítica. Esta flexibilidade não é oferecida pelo modelo AC, já que os valores 

dos seus parâmetros de brecha traseira e frontal não podem ser atribuídos individualmente aos 

tipos de pedestre.   
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3.2.2 Modelagem microscópica de bicicleta 

 

Alguns dos principais microssimuladores de tráfego, como o VISSIM, têm dado 

uma maior ênfase à modelagem de bicicletas, incorporando, nos últimos anos, modelos de 

representação comportamental desse modo em redes de tráfego. 

Os principais modelos utilizados na comunidade cientifica são apresentados na 

pesquisa de Twaddle e Schendzielorz (2014), que apresenta uma ampla discussão conceitual. 

Esses modelos foram agrupados em quatro categorias: i) modelo Contínuo Longitudinal 

(WIEDEMANN, 1974); ii) modelo Autômato Celular (YAO et al. 2009; VASIC; RUSKIN, 

2012); iii) modelo de Força Social (LI et al., 2011; LIANG et al., 2012); e iv) modelo Lógico 

(HUANG; WU, 2009; SCHONAUER et al.2012).  

A partir das avaliações dos modelos, os autores afirmam que é possível, através 

deles, modelar a maioria dos comportamentos de circulação dos ciclistas, incluindo-os 

naqueles softwares que ainda não os consideram explicitamente, por meio de ajuste de 

modelos  comportamentais tradicionais às caraterísticas próprias dos ciclistas (TWADDLE et 

al. 2014). Quanto à modelagem no VISSIM, o software utiliza os mesmos modelos 

comportamentais utilizados para os automóveis.  

 

3.2.3 Modelagem microscópica de automóveis  

 

As interações entre os veículos motorizados no tráfego são definidas, 

principalmente, por três dos modelos comportamentais já mencionados: modelos de car-

following, modelos de mudança de faixa e modelos de aceitação de brecha. Existem, ainda, os 

modelos de movimento lateral, pouco utilizados e explorados na literatura, possivelmente pela 

sua dificuldade de calibração e pelo seu menor efeito no desempenho do tráfego. Como neste 

trabalho, para o modo automóvel somente o modelo de car-following foi calibrado, discute-se 

nesta revisão apenas este modelo comportamental. 

Os modelos de car-following descrevem a trajetória de um veículo seguidor em 

função da trajetória de um veículo líder. Esses modelos afetam a capacidade e a velocidade da 

via, já que quanto menores os headways de following dos veículos, maior será a capacidade da 

via e maior será a velocidade que os veículos conseguirão desenvolver em regime de 

following, limitada pela velocidade máxima desejada ou pela velocidade máxima permitida da 

via. O VISSIM utiliza um modelo baseado no modelo de Wiedemann (1974).  
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Na sua análise, Wiedemann e Reiter (1992) distinguem o modelo de Wiedemann 

74 (W74) em quatro regimes, limitados por curvas de percepção. Essas curvas foram obtidas 

por meio de expressões matemáticas que consideram explicitamente erros de julgamento de 

espaçamento, velocidade e taxas de aceleração e desaceleração do condutor ao longo do 

tempo. A Figura 6 representa o conceito do modelo citado. 

 

                          Figura 6 - Representação do modelo de car-following W74 

 

                               Fonte: Lacerda e Castro Neto (2014). 

 

Na Figura 6, o eixo das abscissas representa a diferença de velocidade entre os 

veículos seguidor e líder, enquanto o eixo das coordenadas apresenta a distância entre eles. O 

limite SDV, assim como os outros limites do modelo, impõem aos motoristas uma ação de 

aceleração ou desaceleração. Por conta disso, eles são frequentemente chamados de pontos de 

ação (action point). As curvas OPDV e CLDV estão relacionadas com os limites das 

diferenças de velocidades entre os veículos, as quais determinam os momentos de retomada 

de aceleração e desaceleração por parte do veículo seguidor. Já a curva SDX delimita o 

espaçamento máximo dos veículos em estado de following.  

O conceito básico do modelo consiste no seguinte: um veículo que se movimenta 

mais rapidamente começa a desacelerar, ao cruzar o limite SDV, à medida que atinge o seu 

limiar de percepção individual para um veículo mais lento a sua frente (veículo líder), fazendo 

com que ΔX vá diminuindo. Como o veículo seguidor não pode definir com precisão a 

velocidade do veículo líder, sua própria velocidade será menor que a velocidade do líder até 

que ele comece a acelerar ligeiramente depois de atingir outro limiar de percepção, o OPDV. 

Dessa forma, existirá um processo iterativo de aceleração e desaceleração.  

No VISSIM, o modelo W74 contém três parâmetros que precisam ser analisados. 

O parâmetro ax representa o espaçamento médio entre veículos parados. Seu valor default é 
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de 2,0m. Ele é modelado segundo uma distribuição Normal com desvio padrão de 0,3m, 

truncada entre os valores 1,0 e 3,0m. Essa variação corresponde à aleatoriedade dos valores de 

ax para os veículos da rede. Dado o significado desse parâmetro, é possível realizar sua 

medição em campo, inserindo-o como dado de entrada no modelo. 

A distância mínima de following (d) é estimada pela soma de ax+bx. O valor de 

bx é calculado a partir da Equação 13. Nessa equação, bx_add representa a parcela aditiva de 

bx, cujo valor default é de 2,0m. Já o parâmetro bx_mult representa a parcela multiplicativa e 

seu valor default é de 3,0. Estes parâmetros não são grandezas observáveis diretamente em 

campo, o que faz com que necessitem ser calibrados. O termo v representa a velocidade (m/s) 

do veículo líder quando houver aproximação de outros veículos, e do veículo seguidor quando 

houver distanciamento. Por fim, o termo z representa uma variável aleatória, com distribuição 

Normal N (0,5; 0,15), truncada entre 0 e 1.  

 

                                                                 (13) 

 

Lacerda (2016) afirma que uma diferença importante entre os modelos W74 e 

W99 é baseada nos seus parâmetros. Os parâmetros CC0 e CC1 do W99 correspondem aos 

parâmetros ax e bx do modelo W74. No W74, os valores das variáveis do modelo de 

Wiedemann, SDX, SDV, OPDV, CLDV, não podem ser modificadas pelo analista, pois estão 

inseridos no seu algoritmo com valores iguais aos valores default dos parâmetros 

correspondentes ao do modelo W99: CC2, CC3, CC4 e CC5, respectivamente. Dessa forma, 

se os analistas quiserem modificar esses parâmetros, devem utilizar o W99.  

 

Modelagem do atraso no VISSIM 

 

O manual do VISSIM define o atraso como a diferença entre o tempo de viagem 

desejado e o tempo de viagem modelado. O tempo de viagem desejado é aquele experenciado 

caso não exista impedimentos na circulação, como a presença de outros veículos, sinais ou 

outros motivos de paradas. Ou seja, o atraso que o VISSIM computa não é o atraso de 

controle.  

A estimação do atraso pode ser realizada de duas formas. Na primeira, ele é 

registrado em todos os segmentos da rede, utilizando como principais atributos o atraso médio 

parado, por veículo, o atraso médio e a quantidade de paradas. A segunda maneira consiste na 

definição de uma seção de análise no link, considerando atributos, como o tipo de veículo, o 
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atraso médio por veículo, o tempo de viagem e a distância percorrida. Para ambas as 

alternativas, a medição do tempo de viagem começa e termina, respectivamente, no início e 

saída do segmento e/ou seção de análise.  

 

3.2.4 Modelagem microscópica do transporte público 

 

A modelagem microscópica do transporte público por ônibus, no VISSIM, 

também é representada pelos três modelos comportamentais mencionados no modo 

automóvel. Existem, entretanto, outros submodelos que são considerados, com seus 

respectivos parâmetros.  

Na simulação utilizando o VISSIM 9, os veículos do transporte público podem 

ocupar os mesmos links que os automóveis ou utilizar links independentes. Um exemplo da 

segunda situação é utilização de faixas exclusivas para ônibus. A modelagem está 

condicionada, ainda, a outras duas etapas: a modelagem das paradas de ônibus e a modelagem 

das linhas de ônibus. 

O manual do VISSIM recomenda que a modelagem da parada de ônibus seja 

realizada primeiro. Deve-se definir as caraterísticas físicas da parada, como seu tamanho, link 

e a faixa onde está localizada. Quanto à análise operacional, o software propõe três modelos 

para estimar o tempo parado dos ônibus em serviço, que são: i) distribuição de tempo; ii) 

modelo avançado de passageiros (boarding passenger); e iii) modelo do Viswalk. Todos os 

métodos apresentam premissas, vantagens, desvantagens e limitações. 

O modelo de distribuição de tempo é considerado o mais simples dos três 

métodos propostos pelo software. Ele baseia-se em uma distribuição de probabilidade do 

tempo, a qual pode ser normal ou empírica. O VISSIM permite que, em ambos os casos, 

sejam inseridos seus próprios valores. No modelo de distribuição normal, é necessário inserir 

os valores da média e do desvio padrão da distribuição. Já a distribuição de probabilidade 

empírica é construída através da inserção de um conjunto de pares, contendo um valor da 

variável com sua respectiva probabilidade.  

Vale ressaltar que ambas as distribuições de tempo podem ser utilizadas para 

avaliar outras situações inerentes à simulação, como o processo de entrada dos veículos na 

rede ou o uso das portas no transporte público, por exemplo. Além disso, as distribuições de 

tempo parado em serviço estão vinculadas à linha e à parada. Isso significa que cada linha de 

ônibus a ser avaliada pode ter tantas distribuições de tempo dessa variável quanto o número 

de paradas a serem consideradas. Essas distribuições podem, ou não, ser do mesmo tipo, ou 
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seja, uma mesma linha pode ter, simultaneamente, distribuições de tempo normal e empírica, 

alocadas a paradas diferentes.    

Percebe-se que o modelo é relativamente acessível, uma vez que não existe a 

necessidade de indicar informações inerentes à operação do ônibus, como o volume de 

embarque de passageiros e os tempos de embarque e desembarque por passageiro. No entanto, 

a omissão dessas informações pode representar uma desvantagem, já que nas simulações não 

são consideradas essas operações. Com isso, o processo de calibração pode ficar, de certa 

forma, comprometido, já que ele depende apenas da inserção da distribuição do tempo parado 

em serviço.  

O modelo avançado de passageiros apresenta um maior grau de detalhamento 

para a representação da operação na parada. Nesse método, são alocados volumes de 

passageiros por hora (pass/h) para cada linha, em cada parada, em um determinado intervalo 

de tempo. Informa-se, ainda, a porcentagem de passageiros que irá desembarcar em cada 

parada, que está relacionada com a ocupação do veículo. Além desses, o método exige a 

inserção de outros dados relativos ao tipo de veículo. Isso significa, por exemplo, que 

veículos com portas exclusivas de embarque e desembarque terão parâmetros diferentes dos 

veículos sem essa exclusividade.  

Os parâmetros relacionados ao tipo de veículo estão listados na Figura 7. Eles são: 

i) capacity: capacidade de passageiros do veículo; ii) alighting time: tempo médio de 

desembarque, por passageiro; iii) boarding time: tempo médio de embarque, por passageiro; 

iv) total dwell time: nesse parâmetro existe uma consideração de como se deseja realizar o 

cálculo do tempo parado, a partir da qual o usuário pode escolher se, no cálculo, será somado 

o tempo total de embarque com o tempo total de desembarque ou se será utilizado o maior 

desses tempos, de modo a representar melhor a operação que ocorre na realidade; v) 

clearance time: no software, é definido como o tempo em que o veículo para, abre e fecha as 

portas, além de outros atrasos que podem ocorrer. O parâmetro door closure duration refere-

se ao método do Viswalk, a ser comentado posteriormente.  
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                                          Figura 7 - Parâmetros segundo o tipo de  

                                          veículo. Modelo avançado de passageiros 

 

                                                   Fonte: PTV (2016). 

 

Para a estimação do tempo parado em serviço, primeiramente, é importante definir 

se ele será obtido através da adição do tempo da operação de embarque e desembarque ou 

pelo valor máximo das duas (portas exclusivas). Desse modo, o tempo parado em serviço é 

definido pela soma dos seguintes fatores: parâmetro clearance time; produto do tempo médio 

de embarque por passageiro pela quantidade de passageiros que embarcam; e produto do 

tempo médio de desembarque por passageiro pela quantidade de passageiros que 

desembarcam. Vale destacar que todos os parâmetros a serem considerados no modelo são 

possíveis de se coletar, o que permite com que sejam inseridos como dados de entrada. 

É possível perceber que este modelo, quando comparado com o modelo de 

distribuição de tempo, apresenta maior grau de detalhamento quanto à operação do transporte 

público na parada. Isso não significa, necessariamente, que ele irá representar melhor o tempo 

parado em serviço, já que o processo de coleta de dados dos seus parâmetros é mais 

complexo, estando mais sujeito a possíveis erros. Apesar disso, a partir desse modelo, é 

possível avaliar as informações a respeito da operação de embarque e desembarque, as quais 

podem ser necessárias nas análises desse sistema de transporte.   

Por fim, o modelo do Viswalk é o que apresenta maior nível de complexidade com 

relação a outros fatores inerentes ao veículo e à operação. Primeiramente, a parada é definida 
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como uma área de pedestres, que apresenta em sua composição diferentes tipos de pedestres 

que serão avaliados na mesma. Dessa forma, o VISSIM avalia a parada de acordo com os 

atributos correspondentes ao uso do ônibus na mesma e ao uso do ônibus na plataforma de 

embarque, a qual também precisa ser desenhada. A Figura 8 apresenta alguns dos parâmetros 

que são considerados na análise.  

 

                                          Figura 8 - Parâmetros para estimar o tempo  

                                          parado em serviço (modelo do Viswalk) 

 

                                                   Fonte: PTV (2016). 

 

Os parâmetros apresentados na Figura 8 são: i) PT stop active: quando 

selecionada essa opção, a linha simulada pode realizar serviço na parada especificada; ii) 

skipping possible: se essa opção é selecionada, a linha não realiza serviço na parada 

especificada; iii) departure time offset: define o tempo de saída da parada de acordo com a 

programação inserida. Se o valor do parâmetro é 0, o ônibus sairá da parada quando terminar 

o serviço ao passageiro; iv) door lock duration before departure: tempo registrado a partir do 

momento em que as portas do veículo estão totalmente fechadas até o momento em que o 

veículo inicia a partida; v) alighting percentage: percentagem de passageiros que desembarca, 

relativa à ocupação do ônibus; vi) alighting composition: composição dos pedestres que irão 

desembarcar na parada; vii) alighting location: localização do desembarque, que deve ser 

relacionada com uma distribuição de probabilidade de uso das portas; viii) alighting 

possible/boarding possible: seleciona o uso das portas para determinada operação de 
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desembarque e de embarque, respectivamente; ix) late boarding possible: considera que, 

enquanto houver passageiros para embarcar ou desembarcar em um serviço, o veículo 

continuará parado até o serviço ser realizado; x) door closure delay: tempo registrado a partir 

do momento em que o último pedestre passa pela porta até o momento em que a porta começa 

a fechar. 

A diferença desse modelo em relação ao modelo avançado de passageiros é que o 

volume horário que irá embarcar em cada linha no ponto de parada é inserido apenas como 

volume (passageiros). Com relação ao padrão de chegada, os usuários ficam acumulados na 

parada e provêm de outra área. A quantidade de passageiros embarcando por veículo, para 

cada linha de ônibus, é alocado pelo software durante a simulação, de acordo com os 

seguintes fatores: número de veículos na linha, volume de passageiros que irão embarcar no 

período de análise e quantidade de pedestres que chega na área. Dessa forma, o modelo 

estima, durante a simulação, o tempo parado em serviço para cada veículo, de cada linha de 

ônibus.  

Verifica-se que os parâmetros do modelo do Viswalk estão mais relacionados aos 

usuários do que a características dos veículos. Isso pode fazer com que o analista decida, antes 

da análise, considerar a interação pedestre-transporte público, o que dependerá dos objetivos 

do estudo. Esse nível de interação permite que se possa avaliar outras medidas de desempenho 

referentes ao pedestre na parada, como o tempo de espera e a lotação na própria parada.  

Um tópico importante a ser discutido nesse modelo refere-se à porcentagem de 

passageiros desembarcando, que, como já mencionado, baseia-se na ocupação do veículo. Tal 

situação pode ser considerada uma limitação do modelo, já que não é possível considerar uma 

variação dessa proporção em uma linha de ônibus na parada, ou seja, ela é constante para 

todos os veículos de uma mesma linha em uma parada em análise. Logo, essa é uma questão a 

ser considerada, pois a operação de desembarque pode ser determinante para a determinação 

do tempo parado em serviço do veículo. Ela deve, portanto, ser representada da melhor 

maneira possível, mesmo com as limitações do modelo. Outra limitação observada está 

relacionada ao fato de o modelo considerar a ocupação do veículo, que é determinada para 

cada parada de forma individual. Essa informação é, em muitos casos, de difícil obtenção.  

Para Chagas (2014), esta forma de inserção do parâmetro de desembarque pode 

ser interpretada como uma limitação do VISSIM, uma vez que o processamento da 

porcentagem de desembarque para todas as paradas, ao longo de todas as linhas, gera um 

trabalho excessivo para o software. 

A modelagem das linhas de ônibus é realizada após a codificação de todas as 
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paradas. Primeiramente, define-se seus atributos principais, listados na Figura 9: i) starting on 

link : link no qual a linha tem início; ii) vehicle type: tipo de veículo da linha; iii) desired 

speed distribution: distribuição da velocidade desejada; iv) time offset: momento em que os 

veículos aparecem na rede, antes do seu horário de partida, de forma que esta aconteça na 

hora exata programada na primeira parada; v) entry time distribution: distribuição dos tempos 

em que os veículos entrarão na rede; vi) slack time fraction: só é relevante para paradas com 

horários de partida especificados. É um fator de espera do veículo na parada; vi) color (cor 

dos veículos, referente a cada linha).  

 

Figura 9- Parâmetros relativos às linhas 

 

                                                      Fonte: PTV (2016). 

 

Uma vez definidas essas caraterísticas, é possível continuar com a aba Departure 

Times (horários de saída na rede), que apresenta duas formas de inserção dos tempos de 

entrada: i) departure: é inserido o tempo da simulação no qual cada veículo da linha entra na 

rede, bem como a ocupação de cada um; ii) generate start time: utiliza três parâmetros para 

gerar os ônibus na rede, que são o tempo em que o primeiro veículo entra na rede (begin), a 

frequência com a qual eles irão entrar (rate) e o tempo em que o último veículo entrará na 

rede (end). Além desses parâmetros, é preciso informar a ocupação dos veículos (quantidade 

de passageiros), que, diferentemente da forma anterior (departure), não será a mesma para 

todos os veículos da linha. Vale destacar que essas opções estão estreitamente vinculadas ao 

parâmetro “entry time distribution”, ou seja, caso essa opção seja selecionada só é preciso 

inserir o número de veículos que operarão na linha em questão. Entretanto, se a opção 
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“generate start time” for utilizada, o parâmetro de distribuição não precisa ser considerado.  

 

3.3 Calibração e validação de modelos de microssimulação de tráfego.  

 

Encontra-se, na comunidade científica e técnica, diversos estudos relacionados à 

calibração e validação de modelos de microssimulação de tráfego, os quais propõem 

diferentes metodologias para essa análise. São apresentadas, neste item, algumas das 

pesquisas mais relevantes, tanto no ambiente nacional como internacional.  

Propostas metodológicas de calibração de modelos de microssimulação de tráfego 

vêm sendo discutidas há vários anos na literatura internacional. Vários autores propõem 

metodologias gerais quanto ao procedimento a ser utilizado (HELLINGA, 1998; MILAM; 

CHOA, 2001; HOURDAKIS et al., 2003; FHWA, 2004; HOLLANDER; LIU, 2008). 

Entretanto, em sua maioria, esses métodos baseiam-se em estudos voltados para uma 

aplicação particular (MANJUNATHA et al., 2013;HASHEMI; ABDELGHANY, 2015; 

WARREN, 2016). Já outros focam no desempenho de algoritmos de otimização (LEE et al., 

2013; PAZ et al., 2014; HALE et al., 2015; LIBDE et al., 2016).  

Hellinga (1998) propõe um procedimento básico e geral de calibração, composto 

por três passos: i) definição das atividades necessárias até a modelagem, determinando os 

objetivos do estudo; identificação das medidas de desempenho e dos dados a serem coletados 

em campo; além da especificação do critério de avaliação no modelo de calibração; ii) 

codificação da rede, desde a localização das zonas e dos nós a serem analisados, até a inserção 

das demandas de tráfego; iii) simulação do modelo, comparando-se os dados coletados em 

campo com os dados de saída do simulador.  

Milam e Choa (2001) propuseram uma metodologia constituída de três passos 

principais: i) calibração dos parâmetros relacionados à operação de controle do tráfego, 

caraterísticas do fluxo e do comportamento dos motoristas; ii) comparação dos resultados 

obtidos pelo modelo com os resultados obtidos em campo; iii) análise estatística dos 

resultados.  

Hourdakis et al. (2003) elaboraram uma metodologia com uma abordagem 

diferente das anteriores, também definida em três passos: i) calibração baseada no volume, na 

qual os parâmetros globais do simulador são modificados de acordo com as caraterísticas dos 

veículos, taxas de aceleração e desaceleração e com parâmetros relacionados à interação entre 

os próprios veículos; ii) calibração baseada na velocidade, modificando-se parâmetros locais, 

como as velocidades limites, com o objetivo de comparar as velocidades observadas em 
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campo e as do simulador; iii) calibração opcional, quando a variável simulada é orientada a 

um determinado estudo.  

A metodologia proposta pelo FHWA (2004) foi desenvolvida com o intuito de 

sugerir um conjunto de recomendações para a utilização de software de simulação de tráfego 

nos processos de calibração e validação. Esse guia possui sete passos, começando com a 

identificação do caso de estudo, passando pela coleta dos dados, análises dos erros e pelos 

processos de calibração e validação, para, finalmente, fornecer sugestões sobre a elaboração 

do documento final. Essa metodologia é considerada genérica, pois pode ser aplicada 

independentemente do simulador que for utilizado. Baseado nesses princípios, surgiram os 

manuais Park e Won (2006a, 2006b), dirigidos, especificamente, aos engenheiros do 

Departamento de Tráfego da cidade de Virgínia, nos Estados Unidos, para os estudos 

relacionados à calibração e validação dos modelos de simulação de tráfego da cidade.  

Hollander e Liu (2008) elaboraram um guia geral dos princípios que devem ser 

seguidos pelos analistas do tráfego com relação aos processos mencionados anteriormente. 

Seu objetivo foi discutir o alcance dos problemas, as formulações e as medidas de ajuste 

utilizadas na microssimulação de tráfego.  

O Projeto MULTITUDE, “Methods and tools for suporting the use, calibration 

and validation of traffic simulation models” (COST Action TU0903, 2009), fundado entre os 

anos de 2009 e 2013 pelo Programa de Custo da União Europeia, “COST”, teve como 

objetivo principal desenvolver, implementar e promover o uso de métodos e procedimentos de 

calibração e validação, principalmente, para apoiar a utilização de modelos de simulação de 

tráfego. Foi realizada uma análise do estado da arte quanto à aplicação dos modelos de 

microssimulação de tráfego, para avaliar o grau de intensidade com que o tema tem sido 

examinado. Para isso, foram coletadas informações referentes aos guias e manuais de oito 

países: Reino Unido (TRANSPORT FOR LONDON, 2010), Estados Unidos (FHWA, 2004), 

Austrália (AUTROADS, 2006), Alemanha (FGSV, 2006), Canadá (TRANSPORT 

ASSOCIATION OF CANADA, 2008), Nova Zelândia (NEW ZEALAND MODELLING USER 

GROUP, 2013), Holanda (ADVIESDIENST VERKEER EN VERVOER, 2002) e Japão (JAPAN 

SOCIETY OF TRAFFIC ENGINEERS, 2002).    

O projeto MULTITUDE desenvolveu, testou e promoveu o uso de métodos e 

procedimentos determinísticos e estocásticos para a calibração e validação de modelos de 

simulação de tráfego. O projeto examinou também questões relacionadas a disponibilidade e 

qualidade dos dados, bem como a relação entre estes e a calibração. Os principais resultados 

foram a definição de um quadro geral para a gestão das incertezas na simulação do tráfego, o 
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desenvolvimento e aplicação de técnicas de análises de sensibilidade na própria simulação, a 

construção de uma nova plataforma de simulação dinâmica de origem-destino, a definição de 

algoritmos e o desenvolvimento de uma metodologia para reconstruir os dados de trajetória 

(ANTONIOU et al., 2011). 

Como resultado dessa colaboração, após anos de pesquisa, foi originado um guia 

(ANTONIOU et al., 2014) para a calibração e validação de modelos de simulação de tráfego, 

além de algumas Teses de Doutorado (LIMA DE AZEVEDO, 2014; MONTANINO, 2014).  

No Brasil, existem alguns estudos relacionados à calibração microscópica do 

tráfego urbano (ARAÚJO et al., 2003; COLELLA et al., 2004; MEDEIROS et al., 2013; 

AYALA 2013; SANTOS, 2013; LACERDA; CASTRO NETO, 2014; LACERDA, 2016). 

Todos eles são baseados em estudos de caso de diferentes cidades brasileiras, utilizando 

diferentes ferramentas de simulação, como o VISSIM, INTEGRATION e o DRACULA. Na 

maior parte dos casos, foram aplicadas técnicas de busca e otimização, como o Algoritmo 

Genético (AG). 

Araújo et al. (2003) propuseram um método de calibração de microssimuladores 

de tráfego, baseado em projetos de experimentos com otimização multivariada. O método é 

desenvolvido em cinco etapas principais: i) planejamento dos experimentos; ii) execução dos 

experimentos; iii) modelagem individual dos indicadores de desempenho; iv) definição da 

função objetivo; e v) otimização das medidas de desempenho. As seguintes medidas de 

desempenho foram escolhidas para a análise: fluxos, tempos de viagem e comprimentos de 

fila.  

Lacerda (2016) implementou uma metodologia de calibração dos modelos 

comportamentais do VISSIM, para vias arteriais urbanas. A partir da compreensão de cada 

parâmetro, o autor sugeriu classificá-los em blocos, definindo uma estratégia de calibração 

envolvendo todos os modelos. Assim, as medidas-alvo foram divididas em dois blocos. Um 

deles para avaliar o fluxo de saturação e mudança de faixa e o outro para analisar os perfis de 

aceleração e desaceleração.  

Diante do que foi apresentado, observa-se a existência de uma lacuna, tanto na 

literatura nacional quanto internacional, quanto à ausência de uma metodologia de calibração 

de microssimuladores direcionada a interseções semaforizadas, que abrangem variados modos 

de transporte (pedestre, bicicleta, automóvel e transporte público por ônibus). Verifica-se, 

portanto, a necessidade de elaboração de uma metodologia que, inicialmente, identifique as 

principais medidas de desempenho em cada um desses modos, que devem ser analisados de 

forma separada, mas também de forma integrada, permitindo uma melhor avaliação das suas 
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interações, o que pode possibilitar uma definição da melhor estratégia de calibração. 

As principais etapas dos processos de calibração e validação de modelos de 

microssimulação de tráfego são apresentadas a seguir. 

 

3.3.1 Medidas de desempenho e medidas-alvo  

 

Antes de iniciar o procedimento de calibração e validação dos modelos 

microscópicos de tráfego, é importante definir, primeiramente, as MDs a serem utilizadas. Em 

seguida, a partir dos objetivos do estudo, deve-se selecionar as medidas-alvo, que são 

utilizadas como alvo para minimização dos erros nos procedimentos de calibração. Essas 

medidas-alvo não precisam ser MD. Dessa forma, considera-se importante que a avaliação e 

definição de ambas as medidas sejam feitas de forma conjunta para cada um dos modos 

considerados.   

Como foi citado no Capitulo 2, a literatura diverge quanto às MDs que devem ser 

utilizadas na avaliação operacional dos diferentes modos de transporte. Situação similar 

acontece na seleção das medidas-alvo. Estudos como Brackstone et al. (2002) utilizaram 

dados desagregados da trajetória de veículos como alvo de calibração, enquanto outros 

(MENNENI et al., 2008) basearam-se em variáveis macroscópicas do fluxo de tráfego.  

A seleção da medida-alvo deve estar alinhada ao nível de agregação da análise. A 

literatura tem indicado que estudos nos quais o objetivo é simular o comportamento 

microscópico de cada veículo, devem ser utilizados dados desagregados. Essa situação é 

observada em trabalhos de segurança viária (CUNTO; SACCOMANNO, 2008), nos quais os 

perfis detalhados de aceleração dos veículos são de interesse. Já Buck et al. (2017), cujo 

objetivo era calibrar os parâmetros de car-following (Wiedemann 99) do VISSIM para avaliar 

o atraso de controle em interseções semaforizadas, utilizaram como medidas-alvo os tempos 

de passagem de cada veículo pela faixa de retenção, os headways entre os mesmos e a 

distribuição dos tempos de chegada. 

De maneira diferente, Hollander e Liu (2008) afirmam que todos os estudos 

revisados por eles utilizaram dados agregados para comparar os cenários simulados com o 

cenário real, ou seja, não foi considerado o comportamento individual de cada veículo. 

Entretanto, quando um modelo é calibrado com dados muito agregados, existe um risco de 

seu poder de representação comportamental ser limitado. Porém, a principal justificativa para 

esse tipo de calibração é o fato de que a simulação já é composta de submodelos que são 

embasados em teorias comportamentais bem fundamentadas. Isso permite que o analista só 
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precise verificar se o modelo funciona bem para uma determinada situação de interesse atual 

(LACERDA, 2016).  

O fluxo de saturação é outra medida–alvo bastante utilizada na calibração de 

vários parâmetros, já que ela tem impacto direto na capacidade e no nível de serviço. Autores 

como Dowling et al. (2004) e Barceló (2010) recomendaram iniciar a calibração utilizando a 

capacidade como medida-alvo. 

Alguns autores (ASAMER et al., 2013; HENCLEWOOD et al., 2013) utilizaram 

o atraso inicial e o fluxo de saturação como medidas alvo no processo de calibração dos 

seguintes parâmetros, no VISSIM: aceleração, velocidade desejada, bx_add e bx_mult. 

Lacerda e Castro-Neto (2014) também utilizaram o fluxo de saturação como medida-alvo, 

para a calibração dos parâmetros bx_add, e bx_mul. Na análise de outros modos, alguns 

autores (ALLEN et al., 1998; LI et al., 2004; CHEN et al., 2007; GUO et al., 2012) 

estudaram o efeito das bicicletas na capacidade de interseções semaforizadas, também 

utilizando o fluxo de saturação dos veículos como medida-alvo.  

Para o modo pedonal, também têm sido desenvolvidos trabalhos de calibração 

utilizando diferentes medidas-alvo. Ko et al. (2013) utilizaram a velocidade de caminhada 

como MD e como medida-alvo para ajustar os parâmetros do modelo de Força Social no 

VISSIM. Já Suh et al. (2013) utilizaram como medida-alvo, para avaliar o atraso através da 

modelagem no VISSIM, as porcentagens de travessias realizadas ao longo de subintervalos do 

ciclo semafórico e o atraso médio global. 

 

3.3.2 Seleção dos parâmetros de calibração 

 

Para a seleção dos parâmetros de calibração, além da identificação do cenário 

(urbano ou rodoviário), deve-se considerar algum critério de julgamento (HOURDAKIS et 

al., 2003). Alguns trabalhos examinados (ARAUJO et al., 2003; PARK; SCHENEEBERG, 

2003; LOWNES; MACHEMELHL, 2006) identificaram, inicialmente, os parâmetros a serem 

analisados a partir da revisão da literatura. Outros utilizaram técnicas estatísticas (TOLEDO et 

al., 2003; TURLEY, 2007; PARK; QI, 2005; AYALA, 2013; MANJUNATHA et al., 2013).  

  Toledo et al. (2003) utilizaram a ferramenta MITSIMlab para realizar uma 

análise de sensibilidade, indicando os objetivos da calibração dos modelos de aceleração e de 

mudança de faixa. Turley (2007) conduziu uma análise de sensibilidade para os parâmetros 

que apresentaram distribuição semelhante, segundo valores definidos em cada um deles. 

Outros autores (PARK; QI, 2005; AYALA, 2013; MANJUNATHA et al. 2013) utilizaram a 
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análise de variância (ANOVA) para testar a significância estatística do efeito do parâmetro na 

medida de desempenho que se deseja simular.  

A técnica do Latyn Hypercube Design (LHD) também foi utilizada para identificar 

os parâmetros de maior impacto (PARK; SCHENEEBERG, 2003). Essa técnica pode ser 

utilizada para explorar o espaço interior dos parâmetros e para limitar o experimento a um 

valor fixo ou a um número de combinações definido pelo usuário. A partir dessa pesquisa, 

foram identificados oito parâmetros para um estudo de caso de um corredor arterial com 12 

interseções semafóricas, a partir da utilização do simulador VISSIM como ferramenta.  

Nesse contexto, diante da problemática observada na literatura quanto à 

identificação dos parâmetros a serem calibrados, Hollander e Liu (2008) propuseram que eles 

fossem divididos em cinco grupos:  

1- Parâmetros cujos valores são relativamente fáceis de serem medidos 

diretamente em campo (por exemplo: comprimento médio dos veículos, 

tempo médio de subida do passageiro no ônibus). 

2- Parâmetros cujos valores podem ser obtidos de pesquisas anteriores e 

replicados no tempo e no espaço, sendo modelados na atualidade.  

3- Parâmetros que não influenciam nas medidas de desempenho, os quais podem 

ser desconsiderados da análise. Para sua identificação, pode ser realizada uma 

análise de sensibilidade.    

4- Parâmetros inapropriados devido à natureza dos dados de entrada. Por 

exemplo, se os dados considerados são de uma rodovia que não é utilizada 

pelos ônibus, é improprio incluir a aceleração destes como um parâmetro de 

calibração.  

5- Todos os parâmetros omitidos nas considerações acima, os quais devem ser 

considerados, segundo a decisão dos modeladores, para o conjunto de 

parâmetros a serem calibrados.  

 

Miller (2009) elaborou um procedimento simplificado de calibração através da 

restrição seletiva somente a parâmetros relevantes, eliminando aqueles desnecessários. Edara 

e Chatterjee (2010) desenvolveram um modelo de regressão múltipla para expressar a relação 

entre os parâmetros comportamentais críticos do VISSIM, a capacidade e a configuração da 

faixa na zona de trabalho avaliada e a porcentagem de caminhões. O modelo estimado é capaz 

de gerar um intervalo de valores para os parâmetros que produzem um amplo intervalo de 

capacidades a serem consideradas na zona de trabalho em estudo. 
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Estudos, como o de Warren (2016), demostraram a importância de se calibrar mais 

de um parâmetro, para conseguir, assim, uma maior precisão na modelagem de corredores 

arteriais. Portanto, é muito importante para o analista considerar quantos parâmetros são 

possíveis de se medir em campo, de modo a representar da melhor maneira possível as 

condições existentes. Além disso, a identificação dos parâmetros dependerá, em um primeiro 

momento, do cenário escolhido, do estudo de caso (interseção semaforizada ou não, trecho de 

via, etc.) e do software de simulação escolhido.   

 

3.3.3 Métodos e estratégias de calibração  

 

A calibração tem como principal objetivo ajustar os parâmetros dos modelos do 

simulador, minorando as diferenças entre o cenário real e o simulado. Para isso, existem 

métodos de ajuste manuais e automatizados, e a estratégia de calibração pode ser do tipo 

sequencial, em que os parâmetros são calibrados de forma sequencial, ou simultânea, em que 

os parâmetros são calibrados em conjunto.  

A calibração manual pode resultar em um procedimento demorado. Por conta 

disso, segundo Spielgeman et al. (2010), esse método é pouco utilizado e, consequentemente, 

apenas um pequeno subconjunto de parâmetros potenciais é estudado. Apesar disso, os 

próprios Spielgelman et al, (2010) afirmam que é melhor utilizar esse método do que realizar 

uma modelagem utilizando os parâmetros nos seus valores default, ainda que não 

recomendam sua abordagem no processo de calibração. Considera-se que ele possa ser 

utilizando dependendo do número de parâmetros a serem calibrados. Por exemplo, Lacerda 

(2016) utilizou esse método para calibrar os parâmetros bx_add e bx_mult do modelo W74, no 

VISSIM. Já Araújo e Castro-Neto (2017) o utilizaram na calibração do parâmetro min gap 

time do modelo RP, também no VISSIM.  

Em contraposição muitos trabalhos de calibração de modelos de microssimulação 

de tráfego baseiam-se em técnicas de otimização (PARK; SCHNEEBERGER, 2003; 

DOWLING et al., 2004; CHU et al., 2004; HOLLANDER; LIU, 2008; MANJUNATHA et 

al., 2013; WARREN, 2016).  

De acordo com Libde (2016), os algoritmos de otimização mais utilizados são o 

Algoritmo Genético (AG) (PARK; QUI, 2005; KIM et al., 2005; PARK et al., 2006; 

LACERDA, 2016; LIBDE, 2016) e o Simultaneus Perturbation Stochastic Approximation 

(SPSA) (BALAKRISHNA et al. 2007; MA et al., 2007; LEE, 2008). Libde (2016) afirma que 

a escolha do melhor algoritmo dependerá da natureza do problema analisado. O próprio autor 
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avaliou o desempenho de ambos no mesmo modelo de microssimulação de tráfego em um 

corredor arterial urbano, utilizando o VISSIM como ferramenta de simulação. O autor 

concluiu que para esse estudo de caso, o AG obteve melhores resultados.  

Por fim, Hollander e Liu (2008) recomendaram não subestimar a importância das 

etapas que precedem à solução final, que são: definição adequada dos intervalos dos valores 

de cada parâmetro, que devem ser baseados em estudos da literatura; e uma análise de 

sensibilidade do modelo calibrado, através da observação gráfica nas simulações realizadas.  

Outro ponto importante é a definição do número de replicações a serem realizadas 

para se determinar o tamanho das observações a serem avaliadas. O número de replicações 

necessárias pode ser calculado com base no erro de estimação intervalar aceitável, para o 

intervalo de confiança desejado. 

 

3.3.4 Medidas de ajuste 

 

Observa-se que uma das etapas fundamentais no processo de calibração é a 

comparação entre os resultados de saída do simulador com os dados medidos em campo das 

medidas de desempenho avaliadas. Para essa comparação, são utilizadas medidas de ajuste, 

muitas das quais são listadas na literatura.  

A maioria dessas medidas identificam ajustes inadequados entre as tendências 

centrais das amostras comparadas, enquanto algumas poucas são sensíveis à variância e à 

covariância (HOLLANDER; LIU, 2008). Um exemplo dessas medidas são os indicadores de 

Theil (HOURDAKIS et al., 2003; BARCELÓ; CASAS, 2004). O indicador GEH Statistic, do 

inglês Geoffrey E. Havers, é bastante utilizada na Europa para comparação de volumes de 

tráfego, simulados e observados, nos links e conversões das interseções (ANTONIOU et al., 

2014;). Outras medidas, como o Erro Percentual (EP) (PARK; QUI, 2005), o Erro Médio 

(EM) (TOLEDO; KOUTSOPOULOS, 2004) e o Erro Médio Normalizado (EMN) (CHU et 

al., 2004) apontam a existência de um desvio sistemático, mas devem ser evitadas no processo 

de calibração. 

Outras medidas, como o Erro Médio Absoluto (EMA) (MANJUNATHA et al., 

2013) e o Erro Médio Absoluto Normalizado (EMAN), utilizam os valores absolutos das 

diferenças entre as medidas observadas e simuladas na sua formulação, fazendo com que 

todos os erros tenham o mesmo peso. Já medidas como o Erro Quadrático (EQ), Raiz Erro 

Quadrático Médio (REQM) e Raiz Erro Quadrático Médio Normalizado (REQMN) 

(TOLEDO et al., 2003) dependem da diferença quadrática dos valores observados e 
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simulados, penalizando, assim, grandes erros que possam ocorrer. Hollander e Liu (2008) 

recomendam a utilização destas últimas, pois consideram que a não penalização de erros 

grandes levam à criação de um modelo superestimado, dadas as flutuações que ocorrem no 

fenômeno do tráfego. Por fim, o Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) (LACERDA; 

CASTRO NETO, 2014; SOUSA, 2016; LACERDA, 2016) faz uma comparação entre valores 

observados e simulados em termos percentuais.  

 

3.3.5 Validação  

 

A etapa de validação consiste em avaliar o modelo supostamente calibrado, 

utilizando-se outra amostra de dados de campo.  

Hollander e Liu (2008) apresentaram várias técnicas estatísticas para essa etapa. 

Sua escolha depende das medidas de desempenho, dos tipos de dados coletados e das medidas 

de ajuste usadas. No entanto, os autores consideram que, na validação, não se deve avaliar o 

modelo apenas levando em consideração essas análises estatísticas, dado que a incerteza nos 

dados de entrada é muito grande e o nível de precisão é desconhecido. Por isso, eles 

apresentaram um conjunto de métodos que são utilizados para essa avaliação. O primeiro 

método apresentado é o da validação visual, que se baseia na inspeção gráfica dos modelos 

para encontrar algum comportamento não usual. Park e Qi (2005) afirmaram que esta é uma 

técnica eficiente, mas não substitui uma validação quantitativa. Outra técnica é a utilização de 

medidas de ajuste (MANJUNATHA et al. 2013), recomendada por Toledo e Koutsopoulos 

(2004), já citadas no item anterior. 

Alguns trabalhos (HOURDAKIS et al. 2003; LEE; OZBAY, 2009; 

MANJUNATHA et al. 2013) realizaram a validação utilizando a mesma medida de 

desempenho usada na calibração. Enquanto isso, outros estudos utilizaram medidas de 

desempenho diferentes daquelas consideradas na calibração (Lacerda e Castro-Neto, 2014). 

Este segundo tipo de validação possibilita a obtenção de uma maior confiança na capacidade 

de representação do modelo. 

Finalmente, Barceló e Casas (2004) propuseram organizar as medidas simuladas e 

observadas em duas séries temporais, que serão depois comparadas. Eles sugeriram a 

utilização de técnicas estatísticas para a etapa de validação, como os indicadores de Theil, por 

exemplo, que devem ser utilizados tanto para as análises de autocorrelação na simulação do 

fluxo quanto para a sua variação. A validação estatística, com a utilização de testes de 

hipóteses e análise de regressão, é comumente encontrada na comunidade científica 
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(BARCELÓ; CASAS, 2004, PARK; SCHNEEBERGER, 2003; PARK; QI, 2005; LEE; 

OZBAY, 2009). 

 

 3.4 Estudos de microssimulação por modos de transporte 

 

Diversos estudos de calibração de modelos microscópicos de tráfego podem ser 

encontrados na literatura. Neste item, o objetivo é apresentar aqueles mais referenciados, 

direcionados, especificamente, aos principais modos de transporte que utilizam os corredores 

urbanos multimodais.  

 

3.4.1 Pedestres 

 

Algumas ferramentas de microssimulação vêm sendo utilizadas para avaliar o 

conforto, a segurança e a fluidez de pedestres em vias urbanas. Miller et al. (2000) 

desenvolveram um sistema de estratificação para definir o NS de pedestres e calibrar o 

modelo proposto, utilizando visão computacional. Os autores confirmaram que o principal 

valor deste método é ajudar a garantir que as necessidades dos pedestres durante a travessia 

sejam sistematicamente consideradas.   

Liu et al. (2000) descreveram um modelo desenvolvido para simular pedestres e 

movimentos de veículos, de forma individual, e suas interações em uma interseção semafórica 

com controle atuado. Foram obtidos os seguintes resultados a partir dessa simulação: volume, 

tamanho de fila e tempo de viagem dos veículos, atraso médio e porcentagem média de 

chegada dos pedestres no intervalo de verde, além da quantidade de pedestres que realizaram 

o cruzamento no mesmo intervalo. Os autores chegaram à conclusão de que o modelo é 

bastante flexível, permitindo uma modelagem microscópica detalhada dos movimentos dos 

pedestres, assim como uma avaliação de diferentes tipos de controle semafórico.  

Foram encontrados, também, alguns modelos com o intuito de avaliar o atraso de 

pedestres em interseções semaforizadas, considerando a violação do sinal vermelho por parte 

dos pedestres (LI et al., 2005; MARISAMYNATHAN; VEDAGIRI, 2013). Li et al. (2005) 

propuseram uma nova função para estimar o atraso médio dos pedestres, considerando que 

eles também sofrem atraso quando chegam durante o tempo de verde. Marisamynathan e 

Vedagiri (2013) também desenvolveram um modelo para estimação do atraso de pedestres, o 

qual é composto por três componentes: o primeiro está relacionado ao atraso computado pelo 

TRB (2010); o segundo refere-se ao atraso sofrido durante a travessia; e o terceiro decorre do 
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atraso causado pela interação pedestre-veículo, que é função das brechas aceitas pelos 

pedestres e da velocidade de caminhada.  

O comportamento de violação do sinal semafórico por parte dos pedestres 

também tem sido modelado através do VISSIM. Suh et al. (2013) utilizaram o modelo 

priority rules para representar a aceitação de brechas de pedestres violadores em uma 

interseção semaforizada. A partir dessa modelagem, eles avaliaram o atraso médio sofrido 

pelos pedestres, fazendo uma análise comparativa entre a simulação e o método de estimação 

desse atraso proposto pelo HCM2010. Eles concluíram que o atraso estimado pelo VISSIM se 

aproximou do valor obtido em campo quando se considerou que 90% dos pedestres, na 

simulação, buscavam brechas durante o tempo de vermelho do semáforo. Já o atraso estimado 

pelo HCM2010 apresentou um erro de 107% em relação ao resultado de campo.  

Outro modelo do VISSIM para representação dos conflitos entre pedestres e 

veículos é o modelo AC. Bönish e Kretz (2009) utilizaram esse modelo para estudar a relação 

entre o aumento do fluxo de veículos e o tempo de viagem de pedestres em uma interseção 

não-semaforizada. Jacobsen e Cybis (2011) desenvolveram uma metodologia de coleta, 

baseada na análise de imagens, de valores de brechas frontais e traseiras, para calibrar o 

modelo AC. 

Daamen et al. (2001) aplicaram o modelo microscópico proposto por 

Hoogendoorn e Bovy (2001) para avaliar a média e a variabilidade dos tempos de caminhada 

de pedestres em estações de ônibus. Eles chegaram à conclusão de que a visualização do 

comportamento dinâmico dos pedestres e a sua modelagem foi relativamente nova para a 

época. Quanto às análises de fluxo, os autores encontraram duas diferenças importantes: i) 

uma diferença entre o fluxo de pedestres e de automóveis; ii) uma diferença entre os 

comportamentos dos fluxos dos próprios pedestres. A partir disso, foram percebidos 

comportamentos distintos na estação de ônibus analisada. Foram identificadas, ainda, 

diferenças na densidade, direções e velocidades dos pedestres. Segundo os próprios autores, é 

difícil avaliar o nível de conforto em uma área para pedestres sem a utilização de um modelo 

dinâmico de simulação. Isso se dá pelo fato de que a aleatoriedade dos fluxos pode levar à 

concentração dos pedestres na estação, em um período de tempo.        

Lee e Lam (2008) desenvolveram um modelo para a simulação de pedestres em 

uma interseção semaforizada de Hong Kong, para a estimação do atraso e do tempo de 

caminhada na travessia. Os seguintes dados foram coletados, através de vídeos: configuração 

do ciclo semafórico, padrões de chegada dos pedestres, tempos de caminhada, atraso e a 

proporção de veículos que dão a preferência aos pedestres durante seu tempo de verde. Na 
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modelagem, foi utilizada a função de fluxo-velocidade dos pedestres, calibrada por Lam et al. 

(2002). Os resultados apresentados demostraram a habilidade do modelo e, estimar as 

variações do atraso e dos tempos de caminhada dos pedestres em função dos movimentos 

bidirecionais, os quais, conforme levantado pelos autores, devem ser especificados na análise.  

Foram encontrados, também, estudos cujo objetivo foi a calibração do modelo de Força Social 

para a representação do comportamento de pedestres. Kretz et al. (2008) calibraram esse 

modelo para representar o fluxo de pedestres em áreas estreitas. A calibração e a validação 

foram feitas através da comparação entre o fluxo de pedestres em áreas com diferentes 

larguras e o fluxo obtido em experimentos prévios do mesmo tipo. Os autores identificaram 

que os parâmetros Tau, A_soc_isotropic, B_soc_isotropic e A_soc_mean foram os que 

geraram maior impacto na velocidade de caminhada. Enquanto isso, Ko et al. (2013) 

calibraram o modelo de Força Social utilizando uma abordagem estatística, ao ajustar o valor 

dos parâmetros até que as velocidades de caminhada simuladas se aproximassem dos valores 

observados em campo.   

Friis e Svensson (2013) desenvolveram um trabalho de pesquisa a fim de avaliar 

as vantagens de se modelar o comportamento de pedestres através da simulação. A partir de 

um estudo de caso na cidade de Gothenburg, na Suécia, foram identificadas as diferenças 

entre a simulação utilizando o VISSIM e o VISWALK. Para isso, foram construídos vários 

cenários de simulação nos dois pacotes, nos quais se comparou o comportamento dos 

pedestres quando interagem entre si e com os veículos. As autoras chegaram à conclusão de 

que o VISWALK pode agregar maior valor à simulação em determinados cenários, 

principalmente quando a análise é focada somente à avaliação do próprio pedestre.  

Com uma abordagem mais aprofundada, Lagervall e Samuelsson (2014) 

desenvolveram seu trabalho a fim de pesquisar como ocorre a variação da velocidade média 

de caminhada de pedestres para diferentes fluxos pedonais. Foram analisados, ainda, os 

efeitos da divisão dos pedestres em grupos com velocidades desejadas distintas. Tanto as 

velocidades de caminhada quanto as velocidades desejadas foram avaliadas, a fim de se 

determinar uma distribuição de velocidade desejada única para fluxos de pedestres variados. A 

partir da simulação microscópica, utilizando o VISWALK, observou-se que os parâmetros 

B_soc_isotropic e A_soc_mean, do modelo de Força Social, foram os que geraram maior 

impacto na análise da velocidade.  

Vários estudos (LAKOBA et al. 2005; MOUSSAID et al. 2009; MA et al. 2010; 

BERNARDINI  et al. (2016) têm estimado valores do parâmetro Tau, do modelo de Força 

Social. Ma et al. (2010) desenvolveram um estudo experimental com 20 pedestres chineses 
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em um corredor de um prédio, com o objetivo de avaliar suas caraterísticas de locomoção. Na 

pesquisa, foram analisadas dentro do corredor as trajetórias dos pedestres, tanto de forma 

individual quanto em pares. Desse modo, estimaram um valor de τ=0,714s, obtendo 

τmin=0,55s e τmáx=0,89s; também, estimaram uma velocidade média de fluxo livre de 1,51m/s.  

Sob outra perspectiva, Bernardini et al. (2016) recomenda usar em modelos de evacuação de 

pedestres o valor de τ=0,5s, definido por Lakoba et al. (2005). 

Quanto ao parâmetro React to N (N), também do modelo de Força Social, PTV 

(2016) o define como o número de pessoas (n) que exercerão influência sobre o pedestre, 

sendo o valor default = 8 pedestres. Trabalhos como Kretz et al. (2008) e Lagervall e 

Samuelsson (2014), têm realizado análises de sensibilidade para a velocidade de caminhada, 

em diferentes cenários de avaliação, utilizando esse parâmetro com valor máximo de 15 

pedestres.   

Mesmo sem ser o objetivo principal da sua pesquisa, Chagas (2014) realizou a 

simulação de pedestres em uma estação de BRT, em Belo Horizonte. Foram simulados os 

principais movimentos dos passageiros, dentre os quais pode-se citar: a caminhada até a 

plataforma de embarque, utilizando diversas rotas; o tempo de espera e de embarque no 

ônibus; e o movimento desde o desembarque até seu destino final, seguindo, também, rotas 

pré-definidas. Chagas (2014) também utilizou o módulo VISWALK, do VISSIM, para simular 

a interação entre pedestres e veículos. 

 Portanto, a literatura baseia seus estudos de microssimulação de pedestres a partir 

dos principais modelos que o identificam e as análises e a calibração daqueles parâmetros que 

têm maior influência nas medidas de desempenho correspondentes, tais como o atraso e o 

tempo de caminhada, além da avaliação da aceitação de brecha e as interações com os 

veículos. Como todo trabalho de calibração de parâmetros no simulador, é muito importante 

definir os critérios para estabelecer os valores adotados para eles, constituindo um grande 

desafio quando intervêm vários modos de transporte.  

Confirma-se o VISSIM como o software importante para essas avaliações através 

do seu módulo adicional VISWALK, no qual o comportamento individual dos pedestres pode 

ser modelado. O software apresenta uma livre escolha de rota dos pedestres e permite ao 

usuário configurar diferentes tipos de pedestres. Assim, é possível desenvolver as relações de 

trasbordo e interações veículo-pedestres mais complexas. 

 

 



73 

 

3.4.2 Bicicletas 

 

Dos quatro principais modos de transporte observados em um corredor 

multimodal, a bicicleta ainda é o menos presente na literatura de simulação microscópica, 

embora existam alguns trabalhos (BOTMA, 1995; PETRITSCH et al., 2007; JIA et al., 2008; 

GUO et al., 2012; BEURA et al., 2016).  

Ferrara (1976) é considerado o pioneiro na análise quantitativa do desempenho de 

bicicletas em uma interseção. Ele foi também um dos primeiros a criar um modelo de 

simulação próprio para bicicletas. Esse modelo foi desenvolvido e, em seguida, calibrado a 

partir de dados coletados em uma interseção com duas faixas, operada com sinal amarelo para 

ciclistas. A pesquisa teve como principal objetivo estimar o atraso e a formação de filas das 

bicicletas. Foram analisados vários níveis de demanda de bicicletas e de veículos 

motorizados. Os padrões de chegada dos dois modos e os valores de brechas mínimas aceitas 

pelos ciclistas foram gerados aleatoriamente. O autor utilizou um modelo linear de aceitação 

de brecha, construído a partir dos dados coletados na pesquisa. A análise, entretanto, não 

considerou o efeito ocasionado pela presença de, nem pelo desequilíbrio de fluxo na 

interseção. 

Na Holanda, foram desenvolvidos alguns trabalhos voltados à simulação de 

bicicletas (BOTMA; PAPENDRECHT (1991, 1993); BOTMA, 1995). Dentre eles, destaca-se 

um modelo desenvolvido para avaliação do nível de serviço das bicicletas considerando 

diferentes desenhos de via. Essa modelagem, assim como seu diagrama de análise 

correspondente, focou nas variações de volume e de velocidade média para cada um dos seis 

níveis de serviço. Visto que, na Holanda, é permitida a circulação de ciclomotores nas 

ciclovias e ciclofaixas, este modo foi considerado no modelo. Os autores ressaltaram que, 

embora alguns dados de entrada tenham sido obtidos empiricamente, os resultados foram 

consistentes.  

O software de simulação de tráfego HUTSIM, desenvolvido pela Universidade de 

Tecnologia, em Helsinki, na Finlândia, inclui um modelo para modelagem de bicicletas. 

Alguns trabalhos, como o de Kosone (1996), tentaram realizar a calibração de seus 

parâmetros. No entanto, neste modelo, a bicicletas comportam-se como pedestres caminhando 

com uma velocidade muito alta, o que pode ter sido apropriado para as condições da 

Finlândia, onde os ciclistas e pedestres utilizam o mesmo espaço da via e só interagem com os 

veículos motorizados nas interseções.  

Essa realidade, entretanto, não é observada em alguns países, como é o caso dos 
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Estados Unidos. Por esse motivo, aliado ao crescimento do uso de bicicleta no país, foi 

desenvolvido, por Faghri e Egyháziová (1999), o software BICSIM (BICycle SIMulator), que 

incorpora um modelo microscópico, de natureza estocástica e dinâmica, de tráfego de 

veículos motorizados mistos e de bicicletas. Nele, os veículos interagem entre si e são 

afetados pelo ambiente de tráfego (tipo de controle, geometria da via, paradas de ônibus e 

outros usuários da rede, como pedestres). Ele não inclui, entretanto, modelos de aceitação de 

brecha. 

Contudo, estes modelos citados anteriormente não estudaram as caraterísticas 

comportamentais das bicicletas, assim como mudanças de faixa, desaceleração inicial do 

modo nas aproximações das interseções semaforizadas e as acelerações nas suas saídas. 

Falkenberg et al. (2003) fizeram uma adaptação dos principais modelos 

microscópicos encontrados na literatura. A partir de modelos contínuos longitudinais e 

laterais, os autores propuseram um modelo com um eixo lateral contínuo. Nele, os ciclistas 

selecionam seu posicionamento lateral dentro da faixa com o intuito de maximizar o tempo 

mínimo de colisão com outros ciclistas, pedestre ou veículos. O tempo mínimo de colisão é 

definido como o tempo até que dois usuários colidam, caso mantenham a velocidade e o 

sentido.  

Haifeng et al. (2013) também desenvolveram um modelo de simulação para 

representar o comportamento de ciclistas em duas interseções semaforizadas. Dentre as 

características analisadas, pode-se citar: a distribuição de velocidade, a aceleração e 

desaceleração das bicicletas, respectivamente, nas saídas e chegadas na interseção, a distância 

de parada e o processo de aceitação de brechas. As técnicas de simulação utilizadas 

possibilitam a estimação da capacidade da interseção semafórica com tráfego de bicicletas e a 

construção de um modelo de simulação microscópica com tráfego misto.  

Figliozzi et al. (2013) utilizaram modelos que permitem classificar, 

individualmente, o desempenho de ciclistas em função de perfis de aceleração. A partir de 

características demográficas, foram obtidos diversos valores de aceleração e desaceleração. 

Os autores definiram uma metodologia para estimar, em campo, a aceleração e a distribuição 

de velocidade das bicicletas em uma interseção semaforizada, utilizando dados coletados 

através de vídeos.  

Apesar da disponibilidade de estudos de avaliação operacional da circulação de 

bicicletas, as ferramentas comerciais de simulação microscópicas ainda são limitadas na sua 

capacidade de modelar de forma realista as trajetórias deste modo, assim como o 

comportamento tático de seus movimentos e as interações com veículos motorizados. Apesar 
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dessas limitações, alguns estudos (CARRIGNON; BUCHANAN, 2009, COWI, 2012, 

KUPFERSCHMID; ERATH, 2016) demostraram que o VISSIM é capaz de representar o 

tráfego de bicicletas em várias situações.  

COWI (2012) incluiu as bicicletas em um modelo de microssimulação, utilizando 

o VISSIM, do tráfego da cidade de Copenhague. Os seguintes fatores foram considerados 

nessa calibração: caraterísticas físicas dos veículos, distribuição de velocidade e aceleração, 

parâmetros de ultrapassagem e comportamentos na zona de espera. Para a definição desses 

parâmetros, foram realizadas observações na zona de estudo, tanto no local quanto através de 

vídeos. A calibração dos parâmetros de velocidade e aceleração foi feita a partir de medições 

com GPS. 

Alguns estudos encontrados na literatura (OPIELA, 1980; WACHTEL et al., 

1995; KHAN; RAKSUNTORN, 2001; RUBINS; HANDY, 2005; FIGLIOZZI et al., 2013; 

TWADDLE; GRIGOROPOULOS, 2016) estimaram valores médios de velocidade de 

ciclistas, em interseções semaforizadas, entre 12 km/h e 25 km/h. Nos casos em que as 

acelerações foram avaliadas, assumiu-se uma aceleração constante e estimou-se um valor 

médio através de vídeos. Os valores encontrados encontram-se entre 0,23 m/s2 e 1,07 m/s2 

(PEIN, 1997; FIGLIOZZI et al., 2013; TWADDLE; GRIGOROPOULOS, 2016). 

Diversos estudos de microssimulação de bicicletas tem concluído o VISSIM como 

o software capaz de representar o tráfego deste modo de transporte. Para esse fim, é 

importante realizar uma adequada calibração dos parâmetros do simulador que a representam.   

 

3.4.3 Automóvel 

 

Os primeiros trabalhos de simulação e calibração de modelos microscópicos 

direcionados à representação de automóveis em corredores urbanos foram desenvolvidos no 

início do ano 2000 (PARK; QUI, 2005; KIM et al., 2005; MANJUNATHA, 2013; LEE et al., 

2013; WARREN, 2016; LACERDA, 2016). Alguns deles avaliaram o comportamento desses 

veículos em interseções semaforizadas (WU, 2007; ZHENG; VAN ZUYLEN, 2011; ZHAO et 

al., 2012; HUSSAIN et al., 2017; BUCK et al., 2017).  

Park e Qui (2005) fizeram uma avaliação operacional de uma interseção 

semaforizada com controle atuado, utilizando o tempo de viagem como medida de 

desempenho. A simulação foi realizada no VISSIM, cujo modelo foi calibrado com a 

utilização de AG. 

Kim et al. (2005) elaboraram uma pesquisa mais aprofundada, a qual utilizou a 
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distribuição dos tempos de viagem como alvo de calibração. Esta foi realizada de forma 

automática, a partir de uma função objetivo de base estatística, utilizando técnicas não 

paramétricas para testar a similaridade entre as distribuições do tempo de viagem observados 

e a simulados. Um AG foi utilizado para a calibração.  

Park et al. (2006) utilizaram a simulação, no VISSIM, para fazer uma análise 

operacional de uma via arterial. Foram calibrados 14 parâmetros, utilizando o tempo de 

viagem como medida alvo. A validação do modelo foi feita com base no tamanho de fila. Os 

autores recomendaram, ainda, a utilização da visualização como ferramenta de validação. 

Wu (2007) apresentou um modelo para estimar a capacidade de uma interseção 

semaforizadas com pequenas faixas compartilhadas. O autor utilizou o VISSIM para gerar 

uma base de dados para a calibração do modelo, utilizando diferentes configurações de 

programação semafórica e de largura de faixas.  

Manjunatha et al. (2013) apresentaram um método de calibração do modelo de 

W99, do VISSIM, para análise de tráfego misto, identificando quais parâmetros deveriam ser 

utilizados na análise de sensibilidade. Os dez parâmetros do modelo foram calibrados com a 

utilização de AG, o qual buscou minimizar a diferença entre os atrasos simulados e os obtidos 

em campo. 

Já Lee et al. (2013) fizeram a comparação de duas técnicas distintas de calibração, 

uma utilizando o Latyn Hipercube Sampling (LHS) e outro utilizando AG. A principal medida 

de desempenho analisada foi o tempo de viagem, cuja distribuição foi avaliada de forma 

separada para veículos leves e pesados. Foram calibrados 15 parâmetros, considerando os 

modelos de car following, de W74, de mudança de faixa e as distribuições de velocidade. Para 

cada tipo de veículo, foi determinada uma distribuição de velocidade desejada distinta. Os 

autores verificaram que o algoritmo LHS gerou valores ótimos da medida de ajuste analisada 

bem menores do que os obtidos pelo AG.  

De maneira alternativa, Warren (2016) utilizou o VISSIM para simular, 

microscopicamente, um corredor urbano multimodal. Primeiramente, foi realizada uma 

análise de sensibilidade dos parâmetros de car-following (ax + bx_add + bx_mult), avaliando 

o seu impacto, tanto de maneira isolada como em conjunto. Para a calibração desses 

parâmetros, utilizou-se o fluxo de saturação, de automóveis e ônibus, como medida alvo. Nos 

cenários avaliados, incluiu-se uma variação na probabilidade de distração dos motoristas.  

Outros estudos têm utilizado o VISSIM para avaliação de interseções 

semaforizadas. Buck et al. (2017) demostraram que a modelagem microscópica neste 

software pode ser utilizada para reproduzir, corretamente, o atraso de controle neste sistema 
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viário. O procedimento de calibração desenvolvido pelos autores utilizou os headways de 

chegada dos veículos, o tempo de passagem pelo cruzamento e as distribuições de chegada 

como medida alvo. Hussain et al. (2017) calibraram e validaram os modelos de car-following 

W74 e de mudança de faixa, para a modelagem de duas interseções semaforizadas. Eles 

identificaram que os parâmetros ax (W74) e “distância lateral” (mudança de faixa) foram os 

que tiveram maior impacto nas variações de velocidade, destacando, porém, que essa variação 

pode ter sido causada pelo alto porcentagem de motocicletas nas duas interseções.   

Esses trabalhos refletem a importância e a relativa facilidade e flexibilidade da 

modelagem microscópica dos automóveis através do software VISSIM. Ainda existem poucos 

trabalhos que consideram uma interação dos automóveis com outros modos de transporte e 

como esses se influenciam reciprocamente quanto a seu desempenho operacional. Porém, 

esforços têm sido encaminhados nesse sentido de modelagem multimodal, como foi discutido 

no item 2.2.  

 

3.4.4 Transporte público 

 

Dentre os trabalhos direcionados à avaliação operacional de ônibus em corredores 

arteriais e pontos de parada, utilizando modelos de microssimulação, pode-se destacar, em 

âmbito nacional: Santos (2013), Chagas (2014), Peron (2015), Sousa (2016).  

Santos (2013) calibrou o modelo de car-following de Gipps para simular a 

operação de ônibus e BRT em um corredor segregado, na cidade de Curitiba. A autora chegou 

à conclusão de que o modelo proposto poderia ser adaptado à análise de aceleração e 

desaceleração para diferentes inclinações de via. Também foi possível observar 

comportamento distinto no processo de desaceleração em um semáforo ou em uma estação.  

Chagas (2014) definiu critérios para a definição de elementos de projeto em 

estações de corredores de BRT, utilizando, como estudo de caso, uma estação em um corredor 

multimodal de Belo Horizonte. O autor calibrou alguns parâmetros do modelo avançado de 

passageiros para definir o tempo parado na estação, do VISSIM 5. Os seguintes parâmetros 

foram calibrados: aceleração e desaceleração na parada, tempos de embarque e desembarque 

por passageiro, tempo de passagem pelas catracas, tempo morto (abertura e fechamentos das 

portas) e tempo morto segundo o conceito do manual de BRT. O autor também incluiu uma 

avaliação dos pedestres em sua análise. 

Peron (2015) avaliou a aplicação de prioridade semafórica condicional TSP 

(Transit Signal Priority), utilizando o VISSIM 5.4, em corredores urbanos multimodais, na 
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cidade de São Paulo. As medidas de desempenho avaliadas, para automóveis, motos e ônibus, 

foram a velocidade média e o tempo médio de viagem em cada sentido de circulação. Para os 

ônibus, foram avaliados, ainda, os tempos médios entre as paradas do trecho simulado. 

Sousa (2016) avaliou o tempo de viagem e o tempo parado em serviço nos pontos 

de parada de ônibus, em um trecho de um corredor multimodal, na cidade de Fortaleza. Essa 

análise foi feita através de microssimulação, utilizando o VISSIM 8. O modelo avançado de 

passageiros foi calibrado para representar a operação dos ônibus nos pontos de parada. Foram 

coletados dados volumétricos de veículos e de passageiros que embarcam e desembarcam em 

cada ponto de parada.  

É importante destacar, também, alguns trabalhos encontrados na literatura 

internacional. Hidas et al. (2009) simularam a operação de ônibus em um corredor urbano na 

cidade de Sidney, utilizando o software AIMSUN. Foram avaliadas diferentes estratégias 

operacionais do sistema de ônibus. 

Tu et al. (2009) pesquisaram os efeitos da existência de baias e de diferentes tipos 

de faixas de ônibus sobre o tempo de viagem e a interação com outros veículos em um 

corredor arterial, utilizando o software PARAMICS. Os tempos de viagem dos ônibus e dos 

outros tipos de veículos que interagiram com eles foram analisados, considerando-se, na 

simulação, diferentes níveis de porcentagens de prioridade na baia do ônibus.  

Raj et al. (2013) simularam, no VISSIM, a operação de um trecho de 5,8km de 

um corredor BRT na cidade de Délhi, na Índia. As seguintes medidas de desempenho foram 

analisadas: velocidade, tempo de viagem, atraso e capacidade. Os parâmetros CC0 e CC1, do 

modelo de Wiedemann 99, foram calibrados através da técnica de tentativa e erro, 

comparando-se o fluxo e a velocidade simulados e observado, em um trecho de 50m. A 

validação foi realizada com os dados do corredor inteiro. A análise foi realizada para 

automóveis e ônibus, separadamente. 

  Ahmed (2014) também utilizou o VISSIM para analisar diferentes estratégias de 

prioridade para ônibus em interseções semaforizadas. Foram avaliados o tempo de viagem dos 

ônibus e o impacto que essas estratégias produziam nas condições de circulação dos outros 

modos.   

A análise da literatura ratifica-se a facilidade do VISSIM de simular o 

desempenho operacional do transporte público, permitindo especificar as linhas existentes do 

estudo em questão e os diferentes tipos de veículos; horários; localização, tipos de parada e os 

tempos de detenção nelas; além da facilidade em modelar as prioridades do mesmo no 

tráfego, permitindo uma modelagem mais integrada.     
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3.5 Comparação entre as modelagens do HCM e do VISSIM 

 

Como mencionado anteriormente, os modelos propostos pelo HCM apresentam 

uma abordagem determinística e macroscópica. Já o VISSIM apresenta abordagem 

microscópica e estocástica. Apesar dessas diferenças, ambas as modelagens são amplamente 

utilizadas pela comunidade técnico-científica em estudos de avaliação do desempenho 

operacional do tráfego de diferentes modos. 

O HCM recomenda a utilização de ferramentas alternativas para as seguintes 

situações: i) quando se precisa avaliar MDs que o HCM não considera ou para aquelas em que 

a quantidade de dados requerida torna o método impraticável; ii) quando a configuração do 

sistema viário analisado contém elementos não considerados nos métodos do HCM; iii) 

quando as MDs estimadas através da simulação, quando compatíveis com as correspondentes 

do HCM, são, possivelmente, mais verossímeis; iv) quando a análise envolve diferentes 

sistemas viários e/ou interações entre vários modos de transporte, referidas em vários dos 

capítulos do HCM; mas não são capazes de analisar todos os sistemas viários de forma 

integrada, v) quando a quantidade necessária de dados de entrada e de saída constitui um 

problema intratável para os procedimentos do HCM; e vi) quando acontecem condições de 

supersaturação durante parte substancial de um período de pico e/ou quando são observadas 

filas que excedem o espaço disponível. 

O manual apresenta, ainda algumas situações nas quais se justifica a utilização de 

ferramentas de simulação, que são: i) quando o resultado da simulação permite representar 

determinados cenários; ii) quando há disponibilidade de recursos, tempo e analistas com 

experiência na simulação; iii) quando os resultados de saída das MDs são definidos de forma 

consistente.  

De acordo com o manual, são raras as ocasiões em que há uma compatibilidade 

numérica entre ambos os métodos. Isso acontece por conta das diferenças nas definições das 

MDs e na própria abordagem (micro vs macro). Ou seja, existem algumas incompatibilidades 

básicas que impedem comparações diretas entre ambos os modelos. Apesar disso, é possível 

alcançar, em determinadas ocasiões, uma compatibilidade entre os procedimentos.   

Os modelos do HCM são apresentados na forma de equações, que descrevem o 

comportamento do tráfego e incluem parâmetros obtidos empiricamente ou por meio de 

simulação. Já os modelos de microssimulação baseiam-se nos comportamentos do condutor 

ao longo do sistema avaliado, de acordo com princípios físicos e de regras na circulação 

viária.  
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Na análise de interseções semaforizadas, o HCM recomenda a aplicação de 

microssimulação quando se deseja avaliar desempenho de ônibus, uso de faixas exclusivas, 

atuação de pedestres e sua interação com as bicicletas, caraterísticas de diferentes alternativas 

de chegada e desenvolvimento de plano semafórico.  

A modelagem microscópica permite uma melhor representação das interações 

entre as faixas de um determinado link e as interseções adjacentes, assim como do 

desempenho dos fluxos origem-destino. Já o método de estimação do HCM baseia-se na 

análise de movimentos críticos, gerando medidas de desempenho como um todo, para grupo 

de faixa. Portanto, não é uma metodologia adequada para se tomar decisões operacionais 

detalhadas (TRB, 2010). 

No que diz respeito ao atraso de controle veicular, principal medida de 

desempenho avaliada nessa pesquisa, também existem semelhanças e diferenças. Como foi 

citado anteriormente, o atraso de controle definido pelo HCM é aquele ocasionado pela 

presença de um dispositivo de controle de tráfego. Já no VISSIM, o atraso é definido como a 

diferença entre o tempo de viagem desejado e o tempo de viagem experenciado. Ou seja, o 

atraso estimado pelo VISSIM é o segment delay da Figura 10.  

.  

                   Figura 10 - Definição dos termos de atraso no diagrama espaço-tempo 

 

                        Fonte: TRB (2010). 

 

De acordo com o TRB (2010), o atraso de controle é representado pela trajetória 

longitudinal dos veículos, como mostrado na Figura 10. Nessa representação, T0 é o tempo em 
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que o veículo teria chegado à faixa de retenção se estivesse viajando na velocidade desejada; 

T1 é o tempo em que o veículo teria chegado na faixa de retenção se estivesse viajando na 

velocidade de circulação, a qual geralmente é menor que a desejada, por conta das interações 

do tráfego; e T2 é o tempo em que um veículo é descarregado na faixa de retenção.  

Pela definição do atraso de controle e pelas diferenças entre os tempos T1 e T2, 

apresentados na Figura 10, o próprio HCM sugere que esse tipo de atraso pode ser estimado 

através do uso de microssimulação, mesmo que o software não traga a estimativa desse atraso. 

Para isso, são realizadas simulações com e sem a presença de semáforo. O atraso estimado 

pelo VISSIM sem a presença do controle semafórico menos o atraso do cenário com o 

semáforo resulta no atraso devido ao controle semafórico, ou seja, o atraso de controle.  

Apesar de o atraso de fila da análise de trajetória fornecer, geralmente, uma 

estimativa razoável de atraso em um link, é importante destacar determinados fenômenos que 

podem causar problemas de interpretação (TRB, 2010). Atrasos adicionais, devido à 

geometria, causados, por exemplo, por um caminhão que faz uma conversão à direita, não é 

considerado para o cálculo do atraso de controle do HCM. Entretanto, esse atraso seria 

interpretado, no simulador, pela análise de trajetória, como atraso de controle. Essa situação 

causaria um problema de incompatibilidade ao se comparar as estimativas de atraso de 

controle dos dois métodos.  

Outro problema surge em condições de supersaturação da via, o que faz com que a 

comparação entre os dois modelos seja mais complicada quando as filas se estendem aos links 

à montante. Ainda para a condição de supersaturação, o HCM considera, na estimação de 

atraso, veículos que chegam no sistema durante um determinado período e saem no período 

seguinte. Já os atrasos obtidos na simulação microscópica são aqueles sofridos dentro de um 

período de análise, independente do momento que os veículos entram e saem da interseção.  

A aleatoriedade das chegadas da corrente do tráfego também é tratada de forma 

diferente. O procedimento do HCM utiliza fatores de correção para explicar esse efeito, 

enquanto a microssimulação trata a aleatoriedade de maneira explícita, ao gerar as chegadas 

dos veículos a partir de distribuições estatísticas.  

 

3.6 Considerações finais do capítulo  

 

Neste capítulo, foram descritos os modelos propostos pelo HCM e pertencentes ao 

VISSIM para análise de diferentes modos de transporte em uma interseção semaforizada. A 

partir disso, foi possível obter uma melhor compreensão de como esses modelos funcionam e 
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como eles podem ser calibrados para estimar medidas de desempenho de cada modo. 

Na literatura, foram encontrados diferentes intervalos de valores dos parâmetros, 

além de diversas medidas de ajuste. Verificou-se, também, que vários estudos de 

microssimulação permitem definir as medidas de desempenho mais utilizadas para a 

modelagem microscópica dos quatro modos de transporte que foram mencionados, assim 

como a contribuição na definição de parâmetros que podem ter um impacto significativo 

nessas medidas.  

A Tabela 7 resume as diferentes metodologias examinadas, descrevendo a 

formulação utilizada, as medidas de desempenho avaliadas, o número de parâmetros 

calibrados, o tipo de sistema viário e a ferramenta de simulação utilizada em cada uma delas. 

 

Tabela 7 - Resumo de metodologias internacionais de calibração microscópica 

Trabalho 
Método de 

calibração 

Medida de 

Desempenho 

No. Parâmetros 

Calibrados 
Sistema viário 

Modelo 

utilizado 

Hellinga, 1998 N/E N/E N/E N/E N/E 

Milam e Choa, 2001  N/E 

Fluxo, 

velocidade, 

tamanho de fila 

9 
Via arterial;  

Rede 
CORSIM 

Hourdakis et al., 2003 Tentativa e erro 
Fluxo, 

velocidade 
12 Via expressa AIMSUN 

Park e Schneeberger, 

2003 
Regressão Lineal 

Tempo de 

viagem 
4 

Via arterial 

urbana 
VISSIM 

Toledo et al., 2003 
Programação 

matemática 

Velocidade, 

fluxo 
N/E 

Via expressa 

mista urbana 

MITSIMLA

B 

Kim e Rillet, 2003 
Algoritmo 

Simplex 
Fluxo 19 Via expressa 

CORSIM E 

TRANSIMS 

FHWA, 2004 N/E Várias N/E N/E N/E 

Barceló e Casas, 2004 

Procedimento 

heurístico de 

alocação dinâmica 

N/E N/E 
Rede 

interurbana 
AISUM 

Dowling et al., 2004 N/E 

Capacidade 

Tempo de 

viagem, atraso 

N/E 
Via expressa/ 

corredor arterial 
N/E 

Chu et al.,2004 
Função objetivo  

-Tentativa e erro 

Tempo de 

viagem, fluxo 
N/E 

Via expressa 

mista 
PARAMICS 

Park e Qui, 2005 
Algoritmo 

Genético 

Tempo de 

viagem 
9 

Interseção 

Semafórica 
VISSIM 

Kim et al., 2005 
Algoritmo 

Genético 

Distribuição 

tempos de 

viagem 

6 
Via arterial 

semafórica 
VISSIM 

Brockfeld et al., 2005 
Algoritmo 

Simplex 
Velocidade 3-15 Via Expressa 

11 Modelos 

diferentes 

Park et al., 2006 
Algoritmo 

Genético 

Tempo de 

viagem 
14 

Via arterial 

semafórica 

VISSIM/ 

CORSIM 

Lee e Ozbay, 2009 
Amostragem 

Bayesiano/ SPSA 

Fluxo, 

Velocidade 
N/E Via expressa PARAMICS 
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COWI, 2012 N/E Velocidade N/E 
Rede 

interurbana 
VISSIM 

Lee et al. 2013 
Latin Hypercube 

Sampling (LHS) 

Tempo de 

viagem,  
23 

Via urbana 

semafórica/ 

Via expressa 

VISSIM 

Manjunatha et al., 

2013 

Algoritmo 

Genético 
Atraso 10 

Interseções 

semaforizadas 
VISSIM 

Shu et al., 2013 Tentativa e erro Atraso 1 
Interseção 

semaforizada 
VISSIM 

Paz et al., 2014 SPSA Velocidade,  N/E 

Rede urbana/ 

rampas à via 

expressa  

CORSIM/ 

FRESIM/ 

NETSIM 

Hashemi e 

Abdelghany, 2015 
Calibração online 

Tempo de 

viagem, 

alocação de rota, 

fluxo 

N/E 

Corredor 

arterial 

urbano/Via 

expressa 

N/E 

Warren, 2016 Tentativa e erro 
Fluxo de 

saturação 
9 

Corredor 

arterial 

semaforizado 

VISSIM 

Buck et al., 2017 Tentativa e erro Atraso 2 
Interseções 

semaforizadas 
VISSIM 

 *N/E: não especificado 

 Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Por fim, foram discutidos aspectos importantes sobre a comparação entre as 

abordagens propostas pelo HCM e pelo VISSIM. Foram destacadas as semelhanças, 

diferenças e as principais questões quanto à comparabilidade dos seus resultados. Essa análise 

evidencia, inicialmente, a superioridade do simulador para representar e avaliar diferente 

condições operacionais do tráfego urbano.  
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4 PROPOSTA METODOLÓGICA 
 

A fim de atingir os objetivos específicos estabelecidos, apresenta-se a seguinte 

proposta metodológica, constituída por três etapas: Construção do Modelo, Calibração e 

Comparação de Modelos (Figura 11).  

 

Figura 11 - Proposta Metodológica 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

         

4.1 Construção do modelo 

 

A Etapa de Construção é composta de três fases: i) Definição dos Fatores e 

Medidas de Desempenho, ii) Representação da Área de Estudo e iii) Pré-Calibração.  

 

4.1.1 Definição dos fatores e medidas de desempenho  

 

Esta refere-se ao objetivo específico 1, no qual devem ser identificados os fatores 

e medidas de desempenho que representam a interação entre os principais modos de 

transporte em um trecho urbano multimodal (pedestres, bicicleta, automóvel e transporte 

público por ônibus), assim como o desempenho operacional dos mesmos; de forma a tornar 

possível identificar, mais adiante, as medidas alvo a serem utilizadas. 
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A revisão da literatura apresentada tem mostrado como os principais fatores 

influenciam as medidas de desempenho, as quais devem apresentar atributos desejáveis como 

ser relevante aos objetivos do estudo, e ser de fácil coleta em campo.  

 

4.1.2 Representação da área de estudo  

 

A segunda fase desta etapa, Representação da Área de Estudo, é composta pelos 

seguintes passos: i) seleção da área de estudo, ii) coleta de dados e iii) codificação da 

interseção.   

 

i) Seleção da área de estudo 

 

A interseção deve ser escolhida de acordo com os seguintes requisitos: i) alta 

demanda de todos os modos de transportes a serem avaliados, ii) cruzamentos na via onde 

conflitem dois ou mais modos de transporte, iii) variedade de tipos de linhas de ônibus, iv) 

existência de pontos de paradas, v) presença de interseções semaforizadas, vi) presença de 

laços detectores de veículos e de fiscalização eletrônica, a fim de contribuir na coleta de 

dados.  

 

ii) Coleta de dados 

 

A fase de Coleta de dados deve ser planejada a partir da definição das medidas de 

desempenho a serem avaliadas e dos fatores que as influenciam, para cada modo de 

transporte.  A coleta deve ser realizada em dia útil e deve acontecer em um horário em que se 

observe um fluxo considerável dos diferentes modos de transportes.  

Nesse trabalho de pesquisa foram selecionadas o atraso (pedestres, bicicletas e 

automóvel) e o tempo parado médio em serviço (transporte público por ônibus) como MDs a 

serem avaliadas. Dessa forma, devem ser coletadas informações referente às i) MDs a serem 

avaliadas, ii) fatores relacionados às características geométricas: largura e número de 

faixas das vias do trecho arterial e das ruas transversais a ele, largura da ciclovia, área de 

espera para os pedestres iniciar a travessia, dimensões dos pontos de parada e das áreas de 

embarque e desembarque dos passageiros), ii) fatores relativos às caraterísticas 

operacionais: tempo de ciclo e dos estágios semafóricos, tipo de controle e operação 

semafórica (interseções semaforizadas) e definição da regra de prioridade (interseções não 

semaforizadas), fluxos direcionais em cada interseção em intervalos de 15 minutos, 
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porcentagem de violação do sinal semafórico pelos pedestres, tamanho das brechas aceitas 

pelos pedestres, tempos de apertura e fechamento das portas (para cada tipo de ônibus 

analisado), tempo médio de embarque e desembarque dos passageiros (segundo tipo de ônibus 

que opera na linha), iii) fatores relativos às caraterísticas físicas dos modos:  para o caso 

dos pedestres é preciso coletar dados referente ao gênero (homem ou mulher), à faixa etária 

(criança, jovem, adulto ou idoso) e à dificuldade de locomoção (pessoa em cadeira de rodas, 

com criança no colo ou com bagagem); enquanto  para o caso do transporte público são 

precisos os dados relativos às dimensões dos veículos e uso das portas. 

 

iii) Codificação da interseção 

 

A Codificação da interseção multimodal no VISSIM é realizada por meio da 

inserção de dados relativos aos fatores sugeridos na fase de coleta:  

Uma vez inseridos estes dados inicias de entrada, devem ser realizadas simulações 

utilizando os demais inputs em seus valores default, para que seja realizada uma checagem 

preliminar por possíveis inconsistências operacionais no modelo.  

 

4.1.3 Pré-calibração 

 

Esta fase é composta por três passos, aplicados em cada um dos modos 

analisados: i) Compreensão dos parâmetros, ii) Classificação dos parâmetros, iv) Definição 

do método de calibração. 

 

i) Compreensão dos parâmetros  

 

Os parâmetros a serem compreendidos são os pertencentes a cada modelo de 

simulação disponível para cada modo de transporte, apresentados na Tabela 8, direcionando 

sua abrangência ao seu desempenho na modelagem.  
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       Tabela 8 - Modelos de simulação a serem avaliados segundo o modo de transporte 

Modelos de Simulação 

Modos de Transporte 

Pedestre Bicicleta Automóvel 
Transporte 

Público-Ônibus 

Força Social X    

Aceitação de Brecha (gap-acceptance) X X X X 

Car-following   X  

Distribuição de Tempo    X 

Modelo avançado de passageiro    X 

Viswalk    X 

         Fonte: Elaboração da autora. 

 

Seguidamente, é importante avaliar o impacto que os parâmetros têm nas medidas 

de desempenho escolhidas. Para isso, inicia-se com a definição dos parâmetros que estão 

relacionados com as medidas de desempenho escolhidas em cada um dos modos. Para cada 

modo de transporte são definidos os intervalos desses parâmetros em questão, dentro dos 

quais o impacto dos mesmos deve ser avaliado por meio de uma análise de sensibilidade. A 

análise de sensibilidade inicia-se considerando cada modo de transporte de forma isolada, 

sendo avaliados cada um dos seus parâmetros por vez e mantendo os parâmetros restantes em 

valores default.  

A presente pesquisa utiliza intervalos de confiança (ICs) para avaliar o tamanho e 

o efeito dos parâmetros em cada medida de desempenho. Segundo demostrado por Lacerda 

(2016), este método, além de fornecer resultados do teste de igualdade de médias (bastando 

observar se o valor zero pertence ao intervalo), também provê uma estimativa intervalar do 

efeito do parâmetro.  

 

ii) Classificação dos parâmetros  

 

Neste terceiro passo, os parâmetros são agrupados em cada um dos modos e para 

cada modelo de simulação, em quatro grupos, de acordo às sugestões de Hollander e Liu 

(2008) é: i) parâmetros que os seus valores já foram definidos na literatura, ii) parâmetros que 

devem ser medidos em campo, iii) parâmetros irrelevantes para o estudo e iv) parâmetros com 

impacto nas medidas de desempenho e que deverão ser calibrados. 
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iii) Definição do método de calibração 

 

Este quarto e último passo da etapa de Pré-calibração tem como principal objetivo 

a definição do método de calibração dos parâmetros de cada modo de transporte. Para isso é 

preciso definir, a(s) medida(s)-alvo para cada um dos grupos de parâmetros (blocos), além de 

definir o tamanho da amostra necessária através do número de replicações, o nível de 

agregação dos dados e a medida de ajuste para avaliar os erros de calibração. Em seguida, é 

definida a técnica de calibração a ser usada, que diz respeito a forma de otimização do 

parâmetro, podendo ser de forma manual ou automatizada, e a estratégia de calibração a ser 

empregada: isolada, em que o parâmetro é calibrado isoladamente, ou simultânea, quando os 

parâmetros são calibrados em conjunto.  

 

4.2 Etapa de calibração  

 

A fim de atingir os objetivos específicos 2 e 3, é definida esta segunda etapa, que 

consiste em duas fases: i) Calibração dos parâmetros, iii) Validação do modelo.             

                                                               

4.2.1 Calibração dos parâmetros 

   

Esta etapa é realizada para ajustar os parâmetros necessários dos modelos 

comportamentais do simulado. Por questão de simplicidade, a técnica de calibração utilizada 

para os parâmetros a serem calibrados isoladamente ou em bloco com até dois parâmetros, 

será do tipo manual. Para os casos dos blocos com mais de dois parâmetros, a técnica 

automatizada é recomendada. 

 

4.2.2 Validação do modelo 

 

Este passo tem como principal objetivo examinar se o modelo supostamente 

calibrado realmente é capaz de representar a realidade em estudo para além da amostra 

utilizada para a calibração. 

Neste trabalho de pesquisa, o processo de validação é realizado de duas formas, a 

depender do modo de transporte avaliado. A primeira forma consiste em avaliar o erro de 

estimação da mesma medida de desempenho utilizada na calibração; a segunda, por sua vez, 

baseia-se na estimação de uma medida de desempenho distinta.  
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Sugere-se, ainda, a utilização de várias técnicas de validação, como por exemplo, 

teste de hipótese de correlação entre os valores observados e esperados, intervalos de 

confiança entre as médias quando possível, assim como a estimação dos erros percentuais 

médios e erro percentual absoluto médio.   

  

4.3 Etapa de comparação de modelos  

 

Com esta etapa atinge-se o objetivo específico 4. Para isso, aplica-se diretamente 

a metodologia proposta pelo HCM para a interseção em estudo, realizando uma avaliação de 

adequabilidade dos resultados obtidos na modelagem no VISSIM para os modos pedestre, 

bicicleta e automóvel.  

Os resultados obtidos são comparados aos simulados no VISSIM e aos coletados 

em campo, para cada um dos destes três modos de transporte.   
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 
 

Apresenta-se neste capítulo a aplicação do método proposto, sendo descritos os 

dados e resultados em cada uma das suas etapas. 

 

5.1 Etapa de Construção do Modelo   

 

Essa etapa engloba as três fases definidas na proposta metodológica: i) Definição 

dos Fatores e Medidas de Desempenho, ii) Representação da Área de Estudo e iii) Pré- 

Calibração.  

 

5.1.1 Definição dos fatores e medidas de desempenho  

 

De acordo com os objetivos propostos nesse trabalho, a análise feita na revisão da 

literatura permitiu a escolha das seguintes MDs:  

1) Atraso (s/usuário): para os modos pedestre, bicicleta e automóvel;  

2) Tempo de serviço nas paradas (s): para o modo transporte público. 

 

5.1.2 Representação da área de estudo  

 

A área de estudo selecionado para este trabalho foi uma interseção semaforizada 

do corredor multimodal da Avenida Bezerra de Menezes, na cidade de Fortaleza. O corredor é 

uma das principais vias arteriais da cidade, com uma extensão de 3,30km, entre a Rua 

Humberto Monte (oeste) e a Avenida Padre Ibiapina (leste), conectando quatro bairros: Otávio 

Bonfim, Monte Castelo, São Gerardo e Parquelândia (Figura 12).  

Trata-se de uma via arterial bidirecional e predominantemente comercial, que 

permite uma grande circulação de veículos e passageiros em ambos os sentidos. Nele foi 

implantado, no ano de 2015, um corredor exclusivo para transporte público por ônibus com 

duas faixas centrais e segregadas, com 3,00m de largura, em ambos os sentidos de tráfego. 

Apresenta também, conforme visto na Figura 13: i) uma ciclovia no canteiro central com uma 

largura média de 1,10m; ii) duas faixas com largura média de 2,80m para o tráfego de 

veículos mistos, com predomínio de automóvel; iii) vários pontos com alta demanda de 

pedestres para realizar a travessia do corredor; e iv) quatro pontos de parada de transporte 

público por ônibus e quatro estações de BRT em cada um dos seus sentidos de circulação. 
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    Figura 12 - Localização do corredor multimodal na Av. Bezerra de Menezes 

 

      Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 13 - Caraterísticas geométricas do corredor em estudo 

 

 Fonte: Adaptado da imagem disponível em: www. fortalbus.com. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, foi escolhida a interseção 

semaforizada em meio de quadra para a travessia de pedestres, localizada na Avenida Bezerra 

de Menezes entre as ruas Moreira de Sousa e Raimundo Vitor. O intenso fluxo de pedestres no 

cruzamento é devido à presença de um dos grandes shoppings da cidade, o North Shopping, 

além de uma agência bancária e várias lojas ao redor, Figura 14.   

A interseção semaforizada é parte de um trecho importante da Avenida Bezerra de 

Menezes, delimitado pela Rua Armando de Oliveira (oeste) e pela Rua Olavo Bilac (leste), 

com 375m de extensão. De acordo com os dados de uso do solo de 2015, fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Finanças em Fortaleza (SEFIN), há predomínio de locais de comércio 

e serviços no trecho, tanto no próprio corredor, quanto em uma área de influência de dois 
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quarteirões paralelos em ambos os lados, Figura 15. Trata-se, portanto, de uma área de grande 

fluxo de pessoas, o que promove as interações entre os vários modos de transporte 

disponíveis.  

 

                              Figura 14 - Vista aérea da travessia de pedestres na  

                              interseção semafórica 

 

                                    Fonte: disponível em: www.verdinha.com.br. 

 

                        Figura 15 - Uso do solo do trecho analisado 

 
                              Fonte: Elaborado pela autora 

 

Também, o trecho apresenta outras caraterísticas importantes, avaliadas para a sua 

eleição como área de estudo, como a presença de fiscalização eletrônica em dois cruzamentos: 

i) Av. Bezerra de Menezes x Rua Moreira de Sousa e ii) Av. Bezerra de Menezes x Olavo 

Bilac (aproximação norte), ambos monitorados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Cidadania de Fortaleza (AMC); assim como a localização de uma parada de ônibus e uma 

estação BRT em ambos os sentidos de circulação, como apresenta a Figura 16.   

 

http://www.verdinha.com.br/


93 

 

            Figura 16 - Caracterização operacional do trecho objeto de estudo 

 

                              

  

 

 

 

                Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1.2.1 Coleta de dados  

 

As coletas em campo foram realizadas, com a participação de 22 pesquisadores 

voluntários, nos dias 5 (terça-feira) e 14 (quinta-feira) de setembro de 2017, entre 10:30h e 

12:00h, devido principalmente ao fluxo intenso de pessoas nesse período no local e, 

consequentemente, à elevada taxa de interação entre modos de transporte.   

A coleta também se deu por vídeos de fiscalização eletrônica, disponibilizados 

pela AMC; da estação BRT fornecidos pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza 

(ETUFOR); e de um Drone cedido pela Prefeitura de Fortaleza, nas mesmas datas e horários 

citados.  

Quanto às caraterísticas geométricas da via, foi possível realizar as medições em 

campo utilizando uma cinta ciclométrica e uma trena, bem como por meio de imagens do 

Google Earth. Em relação aos dados dos fluxos direcionais dos modos, estes foram coletados 

de forma agregada a cada 15 minutos no período de análise. Os métodos de coleta utilizados 

em cada modo serão descritos a seguir.  

Em relação aos dados da operação semafórica, foi possível coletar em campo e 

conferir com a informação fornecida pelo Controle de Tráfego em Área de Fortaleza 

(CTAFOR) referente à programação semafórica dos dias citados.  
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Pedestre  

 

A interseção semafórica para pedestres apresenta duas travessias com dois 

sentidos de circulação em cada uma. O cruzamento possui quatro áreas predominantes de 

origem e destino de pedestres (Figura 17): área 1, na calçada sul, onde localiza-se uma 

agência bancária; área 2, na calçada norte, área de circulação na entrada do shopping center; 

área 3, localizada no canteiro central, onde encontra-se o ponto de parada de ônibus urbano e 

intermunicipal; e área 4, também no canteiro central, onde está localizada uma estação de 

BRT (Bus Rapid Transit).   

Dos quatro sentidos de travessias existentes no local, neste trabalho foram 

selecionadas dois para avaliar o atraso experimentado pelos pedestres, sendo: a travessia 1, 

que tem origem na área 1 e destino no canteiro central e a travessia 2, com origem na área 2 e 

destino no canteiro central, como indicado na Figura 17. Essas duas travessias foram 

escolhidas por terem características físicas e operacionais distintas como número de faixas (4 

e 3), demanda de pedestres e grau de violação do sinal vermelho. Sem embargo, as duas 

travessias estão controladas pelo mesmo ciclo semafórico, apresentando um tempo de verde 

de 44s. 

 

                              Figura 17 - Travessias analisadas de pedestres 

 

                                    Fonte: Expósito Martín et. al. (20--). 

  

A partir dos vídeos de fiscalização eletrônica foi possível coletar manualmente, 

com a ajuda de contadores manuais, os fluxos direcionais de pedestres a cada 15 minutos no 

período em estudo (APENDICE C). Esses fluxos foram contabilizados entre as quatro áreas 

definidas, sendo construída uma matriz origem-destino (OD) para cada intervalo em análise. 
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A Tabela 9 apresenta a matriz OD do fluxo horário correspondente ao dia 5 de setembro de 

2017, no período de 10:30h às 12:00h.  

Pela matriz OD é possível perceber que os maiores fluxos horários são originados 

nas áreas 1 e 2, enquanto na área 4 são originados os menores, o qual pode ser associado ao 

fato de que somente três linhas de ônibus proveem serviço nessa estação BRT. Por outro lado, 

evidencia-se um alto fluxo de pedestres que iniciam seu trajeto na área 2 em direção à área 3, 

na qual 32 linhas de ônibus fornecem serviço, entre linhas urbanas e intermunicipais.  

 

                  Tabela 9 - Matriz OD entre as áreas. Dia 5 de setembro de 2017 

Matriz OD 
Fluxo horário de pedestres (ped/h) - 10:30h às 12:00h 

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 324 99 11 435 

Área 2 295 0 258 37 589 

Área 3 40 108 0 7 155 

Área 4 21 44 25 0 89 

                      Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Devido às caraterísticas do modelo de representação de pedestres no VISSIM, foi 

necessário definir a composição de pedestres para cada uma das quatro áreas. Assim, foram 

determinados quatro tipos de pedestres: homens (com idade entre 18 e 60 anos), mulheres 

(com idade entre 18 e 60 anos), jovens (indivíduos com menos de 18 anos) e idosos 

(indivíduos com mais de 60 anos), sendo considerados nesses dois últimos tipos os sexos 

feminino e masculino.  

Através dos vídeos de fiscalização eletrônica referentes ao dia 5 de setembro de 

2017, coletou-se uma amostra aleatória de pedestres para cada área: 203 na área 1, 100 nas 

áreas 2 e 3 e 135 pedestres na área 4. Isso permitiu estimar, em cada uma das áreas e, por 

meio de intervalos de confiança de 95%, as estimativas das proporções populacionais, assim 

como a proporção amostral para cada tipo de pedestre, apresentados na Figura 18. Apesar de 

alguns intervalos estarem relativamente largos, foram utilizados os seus valores centrais.  
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                    Figura 18 - IC das proporções dos tipos de pedestre 

 

                         Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que diz respeito à velocidade desejada, coletou-se, para cada tipo de pedestre, 

a velocidade dos mesmos quando estes se encontravam desimpedidos. Desse modo, utilizando 

as câmeras de fiscalização eletrônica das aproximações oeste e leste no cruzamento em 

estudo, o tempo de travessia dos pedestres foi coletado de forma manual utilizando 

cronômetros digitais. Os dias da coleta foram 13 e 14 de junho de 2017, no período de 7:00h 

às 10:00h, porque nesse horário o fluxo de pedestre é baixo (Figura 19).  

 

                Figura 19 - Coleta do tempo de travessia para estimação da velocidade  

                desejada 

 

                   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a coleta da velocidade desejada foram considerados vários critérios na coleta 

do tempo de travessia: i) foram desconsiderados os pedestres que realizaram a travessia fora 

da faixa de pedestres, os que realizaram a travessia correndo e os que mostraram mudanças 

bruscas de velocidade durante a caminhada; ii) a contagem do tempo de travessia em fluxo 
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livre foi medido a partir do instante que o pedestre na sua caminhada alcança a segunda faixa 

de tráfego até a chegada no destino final (calçada ou canteiro central, dependendo do sentido 

da travessia);e iii) foram contabilizados no mínimo 100 observações por tipo de pedestre.  

Desse modo, e conhecendo a distância percorrida para cada tipo de pedestre, foi possível 

obter a velocidade desejada média de cada tipo, Tabela 10.  

 

                               Tabela 10 - Velocidade desejada, por tipo de pedestre 

Tipo de 

Pedestre 

Velocidade desejada (km/h) 

Média 
Desvio 

Padrão 
# observações 

Homem 4,4 0,6 322 

Mulher 4,1 0,5 398 

Jovem 4,7 0,7 130 

Idoso 3,6 0,6 108 

                                     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que os resultados se encontram dentro do esperado, sendo os jovens os 

que apresentaram velocidades desejadas maiores e os idosos uma velocidade menor em 

comparação ao restante. As velocidades desejadas de homens e mulheres, por sua vez tiveram 

valores intermédios em comparação às outras.   

Com os resultados obtidos para cada tipo de pedestre, foram definidas as 

distribuições de frequência da variável em análise, Figura 20. 

. 

          Figura 20 - Distribuição de frequência da velocidade desejada, por tipo de pedestre 

 

             Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para testar a hipótese de normalidade da distribuição da variável, foram aplicados 

testes de aderência qui-quadrado (χ2) com nível de significância de 5% para cada tipo de 

pedestre. Em nenhum dos testes a hipótese nula de normalidade foi rejeitada, apresentando os 

seguintes valor- p para cada tipo de pedestre: 0,51 (homem); 0,06 (mulher); 0,06 (jovem) e 

0,28 (idoso).  Em seguida, foram obtidos os intervalos de confiança (IC) com um grau de 

confiança de 95%, tanto para a média quanto para o desvio padrão da variável para cada tipo 

de pedestre (Figura 21).  Por fim, foram definidas as distribuições de probabilidade normal 

acumuladas resultantes, Figura 22, as quais são inseridas como dados de entrada no VISSIM.  

 

      Figura 21 - IC populacionais da média e desvio padrão das velocidades desejadas 

 

                  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                    Figura 22 - Curvas normal acumuladas das velocidades desejadas  

                    por tipo  de pedestre 

 

                        Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com o objetivo de avaliar o comportamento das chegadas dos pedestres nas 

áreas 1 e 2, foi coletado, através das câmeras de fiscalização eletrônica e de forma manual, o 

instante que cada pedestre chegava nas mesmas a fim de obter, posteriormente, os headways 

de chegada, cujas distribuições são apresentadas na Figura 23.  

 

        Figura 23- Distribuição dos headways de chegada dos pedestres 

 

          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 23, é possível perceber um comportamento exponencial das chegadas 

nas duas áreas, observando também que as frequências dos headways observados são muito 

próximas das frequências dos headways esperados segundo a distribuição exponencial. Foram 

aplicados, em cada área, testes de aderência χ2 com nível de significância de 5% para testar a 

hipótese nula de que os headways poderiam ser bem representados por uma distribuição 

exponencial, ou seja, de que as chegadas são completamente aleatórias. Em nenhum dos testes 

a hipótese nula foi rejeitada: travessia 1 (n=495, valor-p: 0,2) e travessia 2 (n=565, valor-p: 

0,1).   

No intuito de avaliar a conveniência de representar na modelagem os conflitos 

pedestres-veículos no comportamento de violação do sinal, foi coletada inicialmente a 

porcentagem de violação dos pedestres. Para isso, foram utilizados os vídeos das câmeras 

de fiscalização eletrônica referentes também ao dia 5 de setembro de 2017. Foram 

contabilizados os volumes de pedestres violadores por tipo para cada travessia, apresentados 

na Figura 24.   

Percebe-se que a travessia 1 apresentou um volume de pedestres violadores 

consideravelmente maior do que a travessia 2, inclusive também quando comparado por tipo 

de pedestre. Além disso, em ambas as travessias é possível identificar que as mulheres foram 

as que mais violaram, sendo essa diferença mais acentuada na travessia 1 quando comparado 

aos outros tipos de pedestres. Outro fato relevante dessa travessia é a existência de um volume 

de pedestres violadores idosos maior do que o dos jovens, o que pode estar associado aos 
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tamanhos das brechas aceitas por cada tipo de pedestre. Porém, na travessia 2, o volume de 

pedestre violador idoso é menor quando comparado entre os tipos de pedestres da própria 

travessia e, com relação aos pedestres violadores idosos da travessia 1.    

 

                                  Figura 24 - Volume de pedestres violadores por tipo 

 

                                        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A travessia 1 apresentou 59% de violação (IC95% [55,9–63,8] %), enquanto na 

travessia 2 a violação foi de 10% (IC95% [7,2–12,4] %). A diferença entre as porcentagens 

pode ter ocorrido devido a várias causas, como por exemplo, as durações das brechas 

disponíveis em cada travessia. Isto pode ser explicado pelas diferenças entre o fluxo horário 

veicular existente no dia de análise, sendo maior na aproximação leste (travessia 2) do que na 

aproximação oeste (travessia 1), apresentados na seção de Automóvel.  

Os resultados obtidos na violação do sinal semafórico se encontram próximos dos 

alcançados em outros estudos (GUO et al., 2011; MARISAMYNATHAN; VEDAGIRI, 

2017). Como os graus de violação foram relativamente altos, principalmente na travessia 1, 

decidiu-se representar esse comportamento no VISSIM.   

O atraso foi a medida de desempenho escolhida para avaliar os pedestres no 

cruzamento semafórico. Por tanto, utilizando as câmeras de fiscalização eletrônica do dia 5 de 

setembro de 2017 e no horário de análise, foi coletado manualmente através de cronômetros 

digitais os atrasos de todos os pedestres nas travessias 1 e 2. O atraso foi medido desde o 

instante que o pedestre chega na área até que o mesmo inicia a travessia correspondente. 

Dessa forma, os atrasos foram desagregados em seis intervalos de 15 minutos, considerando: 

i) todos os tipos de pedestres juntos, e ii) os atrasos dos pedestres violadores, não violadores e 

os que chegam no sinal verde. Logo, foram definidos os ICs, com 95% de grau de confiança, 

para os atrasos médios em cada um dos intervalos. Os resultados são apresentados na Tabela 

11 e na Figura 25.  
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Tabela 11 - Atrasos médios cada 15 minutos nas travessias de análise. Intervalos de confiança 

Travessia 1 

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 Todos 

Média 

(s/ped) 
22,9 31,0 33,3 28,0 34,4 24,8 28,8 

Des.Pad. 

(s/ped) 
23,5 31,9 35,6 27,1 33,4 28,9 30,4 

IC 18,0<μ<27,7 25,1<μ<36,9 24,8<μ<41,7 22,4<μ<33,7 27,2<μ<41,6 20,2<μ<29,5 26,4<μ<31,2 

  Travessia 2 

Média 

(s/ped) 
33,2 33,1 33,7 28,7 33,0 32,0 32,2 

Des.Pad. 

(s/ped) 
34,2 36,6 33,9 33,9 31,7 35,7 34,2 

IC 26,9<μ<39,5 27,8<μ<38,4 28,1<μ<39,4 23,5<μ<33,8 27,8<μ<38,3 26,6<μ<37,3 30,1<μ<34,6 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                        Figura 25 - Atraso médio coletado cada 15 minutos nas travessias 

                        de análise    

 
                              Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Identifica-se nos resultados que o atraso coletado na travessia 2 durante todo o 

período de análise é superior ao coletado na travessia 1, o qual é justificado pela superioridade 

de percentagem de violação na travessia 1 (59%) em relação à travessia 2 (10%). A mesma 

diferença é mantida quando os atrasos médios para cada intervalo de 15 minutos são 

comparados.  

Em seguida, foi possível contabilizar, nas duas travessias e durante todo o período 

de análise, os atrasos dos pedestres violadores e não-violadores. Posteriormente, foram 

definidos os IC, com 95% de nível de confiança, para os atrasos médios desses pedestres. Os 

resultados são apresentados na Tabela 12 e Figura 26. 
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Tabela 12 - Atrasos médios coletados dos pedestres violadores e não-violadores 

Travessias 

Pedestres Violadores Pedestres Não-Violadores 

Média 

(s/ped) 

Desvio Padrão 

(s/ped) 
IC 

Média 

(s/ped) 

Desvio Padrão 

(s/ped) 
IC 

Travessia 1 26,8 23,0 23,3<μ<30,3 52,8 31,12 45,1<μ<60,4 

Travessia 2 24,7 22,6 19,0<μ<43,0 53,4 30,2 48,6<μ<58,3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 26 - Atrasos coletados nas travessias segundo  

o comportamento no sinal semafórico 

 
                                        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Identifica-se também nessa análise que os atrasos médios dos pedestres não-

violadores na travessia 2 são superiores aos da travessia 1, situação que também pode ser 

explicada devido à diferença entre as percentagens de violação já discutida anteriormente.  A 

superioridade dos atrasos médios coletados na travessia 2 em comparação com a travessia 1, 

também acontece quando são comparados os atrasos médios por tipo de pedestres, segundo 

expostos na Figura 27.  

         

                                 Figura 27 - Atraso médio coletado por tipo de pedestre  

                                 nas travessias 

 
                                       Fonte: Elaborada pela autora.                                                             
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Bicicleta  

 

Nos mesmos dias 5 e 14 de setembro de 2017 foram coletados de forma manual, 

no cruzamento semafórico para pedestres, o fluxo horário cada 15 minutos (seis intervalos) 

em ambos os sentidos de circulação no período de análises. Para a construção e calibração do 

modelo foram utilizados os dados do dia 5 de setembro. A Figura 28 apresenta os fluxos 

horários por intervalo nos dois sentidos de circulação.   

Nota-se que durante os primeiros 30 minutos do período de análise o fluxo horário 

no sentido oeste-leste é superior ao do sentido leste-oeste. Porém, no restante do tempo 

acontece o contrário, sendo o fluxo horário no sentido leste-oeste superior ao do oeste-leste.  

 

                               Figura 28 - Fluxo horário de bicicleta cada 15 minutos  

 

                                      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A fim de avaliar o comportamento das chegadas das bicicletas nos dois sentidos, 

foram coletados os headways de chegada através dos vídeos obtidos pelo Drone, do dia 5 de 

setembro no horário de 10:45h às 11:45h, Figura 29.  

.  
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                                Figura 29 - Imagem do Drone para coletar as chegadas  

                                das bicicletas 

 

                                       Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Foram coletadas 47 observações no sentido leste-oeste e 24 observações no 

sentido oposto.  Para ambos os sentidos foram aplicados testes de aderência χ2 com nível de 

significância de 5% para testar a hipótese nula de completa aleatoriedade nas chegadas. Em 

nenhum dos testes a hipótese nula foi rejeitada, sendo os resultados: i) sentido leste- oeste (n= 

47, valor-p: 0,5); ii) sentido oeste-leste (n=24, valor-p: 0,1).  A Figura 30 apresentam as 

distribuições de frequência da variável analisada para os dois sentidos de circulação.   

 

Figura 30 - Distribuição dos headways de chegada das bicicletas 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os vídeos do Drone também foram utilizados para coletar os atrasos no período 

de 10:45 às 11:45h. Os resultados são mostrados na Tabela 13.  
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        Tabela 13 - Atraso coletado das bicicletas nos dois sentidos de circulação 

 Sentido Oeste-Leste Sentido Leste-Oeste 

Dia 
Média 

(s/bici) 

Desvio 

Padrão 

(s/bici) 

#Observações 
Média 

(s/bici) 

Desvio 

Padrão 

(s/bici) 

#Observações 

5-09-2017 0,0 0,0 29 0,2 1,6 49 

14-09-2017 0,0 0,0 27 0,2 1,0 34 

          Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Percebe-se que nos dois dias coletados o atraso no sentido oeste-leste foi zero, o 

que indica que nenhum ciclista foi detido pelo semáforo, mesmo com a indicação do sinal 

vermelho. No sentido oposto, o valor de atraso foi praticamente zero; em cada dia, apenas um 

ciclista parou no sinal, para dar prioridade ao pedestre, apresentando atrasos individuais de 

11,2s/bicicleta e 6,1s/bicicleta. Estes resultados demostram que existiu violação do sinal por 

praticamente 100% dos ciclistas observados.  

                        

Automóvel  

 

A coleta do fluxo direcional de automóveis foi realizada através de contadores 

manuais, em todas as interseções do trecho em estudo. A contagem classificatória, por sua 

vez, foi realizada a partir das câmeras de fiscalização eletrônica existentes na área de estudo. 

Os volumes totais do período de coleta (10:30h às 12:00h), correspondente ao dia 5 de 

setembro de 2017, são apresentados na Figura 31.Os volumes desagregados por intervalos de 

15 minutos são apresentados no APÊNDICE D. 

 

       Figura 31 - Fluxo veicular no trecho em estudo 

 

         Fonte: Elaborada pela autora. 
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Para o modo automóvel decidiu-se avaliar a aproximação norte do cruzamento 

semafórico da Av. Bezerra de Menezes x Olavo Bilac, devido à presença de câmera de vídeo-

monitoramento do CTAFOR. Portanto, é importante ressaltar que a aproximação avaliada 

para o modo automóvel não pertencia à interseção avaliada para os outros modos, e sim de 

uma interseção adjacente.  A coleta do atraso médio, utilizando o método proposto pelo HCM, 

foi realizada durante 5 dias (20 a 23 e 26 de março de 2018), no período de 10:00h às 12:00h, 

em intervalos de 15 minutos. Para isso, foram coletados primeiramente a demanda horária 

nessa aproximação em cada dia de análise e para cada intervalo de 15 minutos. Os resultados 

são apresentados na Figura 32. Nota-se, em todos os dias, um ligeiro aumento da demanda a 

partir do intervalo 4 até o intervalo 6 e, em seguida, uma pequena variação nos intervalos 7 e 

8. 

    

     Figura 32 - Fluxo horário de automóveis na aproximação norte da interseção Av. Bezerra 

de Menezes x Olavo Bilac 

 

     Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em seguida, estimou-se a distribuição dos headways de chegadas dos veículos 

durante o sinal verde, para um total de 239 observações (Figura 33). Realizou-se o teste de 

aderência χ2, com nível de significância de 5%, para testar a hipótese nula de total 

aleatoriedade das chegadas, ou seja, de que os headways vêm de uma distribuição de 

probabilidade exponencial. A análise demostrou que a hipótese nula não pôde ser rejeitada 

(valor-p: 0,06).  
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                 Figura 33 - Distribuição dos headways de chegada dos veículos na   

                aproximação norte da interseção Av. Bezerra de Menezes x Olavo Bilac  

 
                                      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os atrasos médios coletados em campo são apresentados na Figura 34. É 

importante ressaltar que, de um total de 40 observações de valores de atraso médio de 

controle, foram considerados 37, devido a algumas ocorrências (entrada e saída de caminhões 

à obra existente na aproximação) que impossibilitaram a coleta dessa medida de desempenho 

durante esses intervalos.   

 

         Figura 34 - Atraso médio de controle coletado em campo para o modo automóvel 

 

           Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Percebe-se, na Figura 34, que os menores atrasos foram estimados durante os 

primeiros 5 intervalos, isto é, entre 10:00h e 11:15h. Além disso, identifica-se certa 

similaridade entre os dias analisados no que diz respeito aos atrasos médios estimados para os 
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intervalos 3, 4 e 5, onde variam entre 50 e 65 s/veic; todavia, o mesmo não pode ser dito sobre 

o restante dos intervalos, onde nota-se valores mais díspares de atraso entre os dias, variando 

entre 45 e 87 s/veic, o que pode estar associado à diferença de demanda entre os intervalos e 

entre os dias de análise.  Por último, identificou-se que 92% dos atrasos médios estimados se 

encontram no intervalo de 40 a 80 s/veic, intervalo crítico de atraso.  

Coletou-se, também, a velocidade desejada dos veículos desimpedidos na 

passagem da interseção durante a indicação do sinal verde. O teste de aderência χ2, com nível 

de significância de 5%, para verificar a normalidade dessa variável, não rejeitou a hipótese 

nula (n=50, valor-p:0,5). A velocidade desejada foi estimada em 41,2 km/h (IC95% [39,4–

42,9] km/h). 

 

Transporte Público 

 

O trecho em estudo apresenta uma estação BRT e um ponto de parada (ônibus 

convencional), ambos no sentido leste-oeste de circulação. A coleta esteve direcionada aos 

dados relativos às linhas de ônibus e aos passageiros. Os dados necessários foram coletados a 

partir de observação direta em campo e de filmagens realizadas por pesquisadores do Grupo 

de Pesquisa em Transporte, Trânsito e Meio Ambiente (GTTEMA) da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). Para isso, foi posicionado um pesquisador com uma câmera no ponto de 

parada e na estação BRT, visualizando frontalmente a chegada de todos os ônibus (Figura 35). 

Para a análise da estação BRT, também foram utilizadas as filmagens internas da estação, 

fornecidas pela ETUFOR, a fim de coletar a demanda média de embarque e desembarque de 

passageiros, assim com os tempos de apertura e fechamento das portas por tipo de veículo. 

 

               Figura 35 - Filmagens na estação BRT e no ponto de parada 

 

                   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com relação às linhas de ônibus, primeiramente foram utilizados os vídeos do dia 
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5 de setembro para identificar todas linhas que operam na estação BRT e no ponto de parada, 

sendo coletado o volume veicular para cada linha e identificados os tipos de linha (urbana e 

metropolitana) e os tipos e classes de veículos, segundo ABNT (2009) e FORTALEZA 

(2014). Os resultados são apresentados na Tabela 14. 

Percebe-se que na estação BRT operam apenas 3 linhas, pelo que decidiu-se 

avaliar cada uma delas individualmente. No entanto, visto que no ponto de parada operam 14 

linhas urbanas e 16 metropolitanas, várias delas dispondo de poucos veículos (1-3 veículos) 

no horário do estudo, e que não era objetivo da análise avaliar o tempo em serviço por linha, 

decidiu-se agregar essas linhas em 4 grupos.  

 

Tabela 14 - Caraterísticas das linhas que operam na estação BRT e no ponto de parada 

Linhas de Ônibus 

Volume 

veicular 

(ônibus) 

Tipo de 

Linha 

Tipo de 

veículo 

Classes de 

Veiculo 

Est. BRT 

026- Antônio Bezerra/Messejana 8 Urbana Padrão Pesado 

222- Antônio Bezerra/Papicu/Antônio Sales 12 Urbana Padrão Pesado 

200- Antônio Bezerra/Centro 9 Urbana Articulado Articulado 

Ponto de Parada 

028- Antônio Bezerra/Papicu 11 Urbana Básico Semi-Pesado 

071-Antônio Bezerra/Mucuripe 4 Urbana Básico Semi-Pesado 

076-Conjunto Ceará/Aldeota    9 Urbana Básico Semi-Pesado 

079-Antônio Bezerra/Náutico 6 Urbana Básico Semi-Pesado 

086-Bezerra de Menezes/Santos Dumont   4 Urbana Básico Semi-Pesado 

088-Antônio Bezerra/Albert Sabin    5 Urbana Básico Semi-Pesado 

244-Antônio Bezerra/Parangaba/Montese 2 Urbana Básico Semi-Pesado 

706-Riomar Kennedy 2 Urbana Miniônibus Mini 

713-Santos Dumont/Perimetral    3 Urbana Miniônibus Mini 

755-Cj Alvorada/North Shopping 2 Urbana Miniônibus Mini 

757-Vila Velha/Centro    10 Urbana Miniônibus Mini 

855-Bezerra de Menezes/Washington Soares 7 Urbana Básico Semi-Pesado 

060-Parquelândia/Parangaba    5 Urbana Básico Semi-Pesado 

132- RioMar Kennedy    1 Urbana Básico Semi-Pesado 

038-Caucaia/Vicente Arruda 10 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

039- Capuan 1 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

140- Coité via Matões 1 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

142- Jurema/Fortaleza 4 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

228- Tabapuán 1 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

263- Bom Principio 1 Metropolitana Básico Semi-Pesado 
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332- Conjunto Metropolitano 1 17 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

333- Araturi 1/Fortaleza 6 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

348- Planalto Caucaia/Fortaleza 10 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

363- Cumbuco/Fortaleza 4 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

364- Parque Potira 2/Fortaleza 6 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

368- Parque Albano 1 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

Araturi/IJF/Centro 11 Metropolitana Miniônibus Mini 

Caucaia/Fortaleza 3 Metropolitana Miniônibus Mini 

Metrópole 2 6 Metropolitana Miniônibus Mini 

Taiba/Pecem 3 Metropolitana Básico Semi-Pesado 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os grupos de linhas foram constituídos baseados nas características das linhas:   

L-1: Linhas Urbanas Básico (61 ônibus); L-2: Linhas Urbanas Miniônibus (27 ônibus); L-3: 

Linhas Metropolitanas Básico (66 ônibus); e, finalmente, a L-4: Linhas Metropolitanas 

Miniônibus (20 ônibus). Nota-se que cada tipo de linha urbana e metropolitana teve, por sua 

vez, dois grupos de classificação, devido ao tipo de veículo que geralmente operam nas 

mesmas (básico e miniônibus). Essa desagregação permite considerar tanto as diferenças 

físicas do veículo, quanto na sua operação de embarque-desembarque dos passageiros, 

questões que influenciam no seu tempo parado médio em serviço.  

Para cada linha foram coletados os headways e os tempos parado em serviço. O 

tempo parado em serviço foi coletado desde o instante que o veículo tem velocidade zero até 

ele começar se movimentar (Tabela 15). É importante destacar que, além das filmagens 

realizadas nos dias 5 e 14 de setembro de 2017, no caso da estação BRT, foi preciso realizar 

novas filmagens nos dias 26 e 28 de setembro (terça e quinta feira), no mesmo horário, com o 

objetivo de obter mais observações relacionadas ao tempo parado em serviço de cada linha e 

os seus headways. No caso do ponto de parada, a filmagem adicional foi realizada no dia 19 

de setembro (terça feira), também no mesmo horário de análise, tendo como objetivo também 

aumentar o número de observações relacionadas às linhas L-2 e L-4. 

Visto que o VISSIM permite a inserção de dois tipos de distribuição de 

probabilidade para o tempo parado (normal ou empírica), aplicou-se para cada uma das linhas 

o teste de aderência χ2 com nível de significância de 5%, para testar a normalidade da variável 

do tempo parado médio em serviço. Identifica-se que das 7 linhas analisadas, somente na 

Linha 4 não pode ser rejeitada a hipótese nula de normalidade. Os resultados são mostrados 

também na Tabela 15.   
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               Tabela 15 - Teste de normalidade do tempo parado em serviço 

Linhas de 

Ônibus 

Estatística do teste de aderência 

Média (s) Desvio Padrão (s) #Observações Valor-p 

L-026 17,4 5,4 33 0,02 

L-200 12,3 5,2 47 1,95E-08 

L-222 16,6 4,6 32 0,01 

L-1 16,2 8,9 108 0,004 

L-2 17,9 9,7 64 0,01 

L-3 17,9 8,9 124 0,01 

L-4 16,8 9,1 50 0,4 

                  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quanto aos headways, para as três linhas que operam na estação BRT, foram 

utilizados os dados pertencentes aos quatro dias de coleta na mesma, enquanto no ponto de 

parada, foram os dados correspondentes aos dias 5 e 14 de setembro. Dessa forma, foi 

possível verificar se os veículos entrariam na rede de forma aleatória, sendo os headways 

representados pela distribuição exponencial. Para isso, foi aplicado em cada linha o teste de 

aderência χ2 com nível de significância de 5%. A Tabela 16 apresenta os resultados.   

  

          Tabela 16 - Teste de aderência dos headways dos ônibus à distribuição exponencial 

Linhas de 

Ônibus 

Estatística do teste de aderência 

Média (s) Desvio Padrão (s) #Observações Valor-p 

L-026 669,6 400,1 29 0,34 

L-200 435,7 281,7 42 0,08 

L-222 700,3 504,2 27 0,09 

L-1 100,0 88,1 107               0,37 

L-2 191 137,4 52 0,11 

L-3 84 89,8 127 0,32 

L-4 261 157,0 37 0,06 

            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Verifica-se, em todas as linhas a hipótese de chegada aleatória dos ônibus não foi 

rejeitada, o que permitiu inserir no software uma distribuição exponencial de chegada para 

cada tipo de linha.  

Ainda referente às linhas de ônibus e às análises dos passageiros, foi preciso 

realizar a coleta relativa ao tempo de abertura e fechamento das portas, assim como os 

tempos de embarque e desembarque por passageiro, sendo os valores médios dos 

parâmetros de entrada do modelo avançado de passageiros no VISSIM, por tipo de veículo. 

Para o caso da estação BRT, foram utilizados os vídeos fornecidos pela ETUFOR localizados 
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dentro da própria estação, enquanto no ponto de parada, foram utilizadas as filmagens 

gravadas pelos pesquisadores do GTTEMA, Figura 36. Os resultados dessa coleta são 

apresentados na Tabela 17. 

 

                          Figura 36 - Filmagens para a coleta do tempo de abertura e  

                         fechamento das portas e demanda de passageiros 

 

                                Fonte: Elaborada pela autora. 

 

    Tabela 17 - Tempos de abertura e fechamento das portas e tempo de embarque e         

desembarque, por tipo de veículo 

 
Tipo de Veículo 

Padrão Articulado Básico Miniônibus 

Tempo de 

abertura/fechamento 

das portas 

Média (s) 4,1 3,7 4,1 4,39 

Desv. Pad. (s) 0,9 0,9 1,1 0,92 

# Observações 15 7 43 34 

Tempo de embarque 

por passageiro 

Média (s/passag) 1,6 2,1 2,2 

Desv. Pad.  

(s/passag) 
0,6 0,6 0,9 

# Observações 45 44 69 

Tempo de 

desembarque por 

passageiro 

Média (s/passag) 1,3 2,3 2,2 

Desv. Pad. 

(s/passag) 
0,4 0,71 0,8 

# Observações 55 36 46 

    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Percebe-se que, para os tipos de veículo padrão e articulado, foram utilizados os 

mesmos valores de tempos de embarque e desembarque por passageiro, já que em ambos essa 
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ação é realizada com características similares, como por exemplo, a área de embarque se 

encontra ao mesmo nível da superfície dos ônibus. Porém, no caso dos veículos de tipo 

Básico e Miniônibus esta caraterística se diferencia, com a presença de degraus de 0,45m e 

0,37m respetivamente, segundo dados da ABNT (2009); além disso, ambos os veículos 

apresentam diferença quanto ao sistema de cobrança ao passageiro: o veículo básico apresenta 

cobrador da passagem, enquanto nos veículos Miniônibus a cobrança é realizada pelo próprio 

motorista, situação que influencia no tempo parado médio em serviço para as linhas 

correspondentes aos mesmos.  

Por último, foi coletado também o tempo entre o último passageiro servido e o 

início do fechamento das portas (Door Closure Delay, no VISSIM) e o tempo que o 

ônibus leva para iniciar o movimento contado a partir do fechamento total das portas 

(Door lock duration before departure, no VISSIM). Como comentado na seção da 

modelagem no VISSIM para este modo, estes são parâmetros de entrada no modelo Viswalk, 

sendo atribuídos a cada linha de ônibus e considerados no cálculo do tempo parado médio em 

serviço,Tabela 18; adicionalmente, o parâmetro Door closure delay foi considerado também 

como atraso adicional para o modelo avançado de passageiro.    

  

      Tabela 18 - Coleta do Door Closure Delay e Door lock duration before departure 

 Door Closure Delay 
Door lock duration before 

departure 

Linha de 

Ônibus 
Média (s) 

Desvio 

padrão (s) 
#Observações Média (s) 

Desvio 

padrão (s) 
#Observações 

L-026 

2,4 1,4 58 

   

L-200 0,3 0,7 58 

L-222    

L-1 1,8 1,0 32 0,1 0,3 32 

L-2 3,0 1,8 31 0,0 0,1 31 

L-3 1,9 0,9 43 0,0 0,2 43 

L-4 2,4 1,1 30 0,1 0,3 30 

       Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Observa-se que estes parâmetros foram considerados os mesmos para as três 

linhas que operam na estação BRT, dado que as linhas L-026 e L-222 tiveram apenas 17 

veículos operando nos dois dias de análise (5 e 14 de setembro) e são constituídas pelo 

mesmo tipo de veículo. Além disto, a agregação permitiu compor uma amostra maior (58 

observações).  
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Com relação à coleta dos volumes de passageiros, os resultados são apresentados 

na Figura 37.  

.                         

                            Figura 37 - Volumes de passageiros, por linha 

 

                                Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a estação BRT foi utilizada a amostra do dia 5 de setembro, utilizando as 

filmagens da ETUFOR. Já para o ponto de parada, foram utilizados os dados concernentes ao 

dia 19 de setembro, em virtude de que nos dias 5 e 14 setembro não foi possível realizar a 

coleta em todos os ônibus das linhas que operam nela. Isto foi causado pela falta de 

visualização devido às aglomerações de passageiros ao se conflitarem durante o embarque e 

desembarque na área de espera quando coincidiram vários ônibus (3 a 4) em operação ao 

mesmo tempo na parada.  

Por fim, foi coletada a distância entre ônibus parados, associada ao parâmetro ax 

do modelo de car-following. Para isso, foram utilizadas as observações coletadas nos dias 5 e 

14 de setembro, totalizando 57 observações. Os resultados mostraram que a distância entre 

ônibus parados é menor que a distância entre carros parados (1,9m), sendo estimada uma 

média de 1,25m (IC95% [1,2-1,3] m) com desvio padrão de 0,35m (IC95% [0,3-0,4] m). 

Dado que o VISSIM considera esse valor truncado em uma distribuição normal, foi aplicado o 

teste de aderência χ2 com nível de significância de 5% para testar esse comportamento, 

obtendo como resultado a não rejeição da hipótese nula de normalidade (valor-p: 0,06).  

 

Codificação do trecho multimodal 

 

A codificação se deu em duas etapas. Primeiramente, foi desenhado o trecho em 

análise através da inserção das caraterísticas geométricas e operacionais da via, definição das 
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áreas de pedestres e as características físicas de todos os modos de transporte a serem 

avaliados, assim como a definição do tempo de aquecimento da rede (300s) e dos intervalos 

de tempo para as análises das medidas de desempenho (900s). Foram utilizados os dados 

correspondentes ao dia 5 de setembro de 2017, no período de 10:30h às 12:00h. A segunda 

etapa esteve direcionada à codificação mais específica de cada um dos modos de forma 

individual, descrita a seguir. A rede codificada é mostrada na Figura 38.   

 

      Figura 38 - Rede codificada no VISSIM 

.  

        Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Pedestre 

 

Para representar os pedestres, foi escolhido o modelo de Força Social, o qual 

permite que seus deslocamentos sejam em mais de uma direção, fazendo desta uma 

representação mais próxima da realidade. Nessa etapa os parâmetros do modelo foram 

mantidos em default. Quanto à representação do fluxo horário a cada 15 minutos, o software 

permite que este seja inserido de duas formas, i) através da demanda horária de cada área e 

estabelecendo à proporção que irá se deslocar ao resto das áreas definidas, ii) por meio de 

uma matriz origem-destino compostas pelas áreas de análises, que foi a forma adotada no 

trabalho.    

Os tipos de pedestres definidos foram inseridos de maneira percentual para cada 

uma das quatro áreas. No VISSIM, além de criar os tipos de pedestres por área que serão 

gerados, também é possível criar diferentes categorias dentro dos tipos de pedestres, 

denominadas classes de pedestres, que devem ser definidas em função do tipo de análise a ser 

realizada. Para representar o comportamento de violação por parte dos pedestres, foram 

criadas duas classes: livres (pedestres que buscam por brecha para atravessar 

independentemente da indicação semafórica), e não-livres (pedestres que respeitam a 

sinalização semafórica).  
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Cada uma dessas classes foi composta por todos os tipos de pedestres definidos e 

em cada uma das duas áreas de análises. A modelagem desagregada por tipo e por classe em 

cada área (1 e 2) permitiu uma melhor compreensão dos resultados de saída fornecidos pelo 

simulador.   

 

Bicicleta e Automóvel 

 

A codificação desses modos de transporte consistiu na inserção dos fluxos 

horários a cada 15 minutos para ambos os sentidos de circulação. Também, os parâmetros do 

modelo de car-following e os perfis de aceleração foram mantidos em default.  

Para o modo bicicleta não foi possível medir a velocidade desejada; sem embargo, 

vários autores (GONDIM, 2010, FIGLIOZZI et al. 2013; AASHTO, 2017) recomendam, 

nesse caso, utilizar o valor médio de 16,5 km/h; no VISSIM, a variável foi inserida através da 

distribuição default que oscila entre [15-20] km.   

  Quanto ao modo automóvel, foram inseridas também no trecho as rotas origem–

destino (a cada 15 minutos) pelo qual o software realiza a modelagem veicular. A distribuição 

de velocidade desejada utilizada para a Av. Bezerra de Menezes foi a fornecida em default 

pelo software, ou seja, uma distribuição com valor médio de 50km/h, oscilando entre [48-58] 

km/h.   

 

Transporte Público 

 

A codificação deste modo de transporte esteve dirigida aos pontos de parada, tipos 

de veículos e às linhas de ônibus. Também, esteve relacionada a cada um dos três modelos a 

serem avaliados. Referente aos pontos de parada, através da imagem inserida do Google Earth 

para o desenho da rede, foi possível estimar a extensão das mesmas. 

Quanto aos tipos de veículos que operam nas linhas (miniônibus, básico, padrão e 

articulado), Figura 39, foram inseridas suas características físicas: comprimento, distância 

entre eixos, número de portas e sua localização (lado direito ou esquerdo do ônibus) e uso 

(embarque, desembarque ou ambos), largura das portas, altura de degrau e capacidade dos 

ônibus. Todos esses dados foram obtidos da ABNT (2009) e FORTALEZA (2014). Referente 

ao degrau do veículo, foi considerado o valor de zero para as três linhas que operam na 

estação BRT, já que a porta se encontra ao nível da estação. Também, foram inseridos os 

dados referentes ao tempo de abertura e fechamento das portas e ao tempo de embarque e 
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desembarque por passageiro, ambos utilizados no modelo avançado de passageiros.  

Por fim, foram utilizados os valores default referentes à velocidade desejada 

(54km/h), já que não foi possível coletá-la em campo, assim como dos perfis de aceleração e 

desaceleração de acordo com essa velocidade.  

 

                            Figura 39 - Tipos de veículos que operam nas linhas de ônibus  

                            em análise   

 

                                  Fonte: Elaborada pela autora a partir do www.fortalbus.com. 

 

Com relação às linhas de ônibus, foram codificadas as 7 linhas segundo: seus 

nomes, trajetos, volume de veículos que operam em cada uma delas, a função relativa ao 

padrão de chegada e suas distribuições estimadas de tempo parado em serviço. Além das 

linhas de ônibus avaliadas, no trecho circulam também outras linhas, como as do tipo 

Expressos e Regionais; todas elas foram consideradas apenas na demanda horária a cada 15 

minutos, dado que elas não paravam nas paradas analisadas.   

Para avaliar se o padrão de chegada simulado estava de acordo com o observado 

em campo, foi aplicado testes de aderência χ2 com nível de significância de 5%. Tanto no 

ponto de parada (n=172, valor-p: 0,25) quanto na estação BRT (n=28, valor-p: 0,1), a hipótese 

nula não pôde ser rejeitada, Figura 40. 
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   Figura 40 - Distribuição dos headways de chegada observados e simulados. Transporte       

público 

.  

   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Também, como parte desse processo de codificação, determinou-se, através da 

simulação, a demanda média de embarque e desembarque (volume de passageiros) para cada 

linha de ônibus, com o objetivo de verificar se o simulador representou bem esses valores 

atribuídos a cada uma delas. Esse passo foi realizado para o modelo avançado de passageiro e 

o modelo Viswalk.  

No modelo avançado de passageiros, a demanda é inserida em fluxo horário. Os 

resultados são apresentados na Tabela 19. Quanto ao desembarque, é importante ressaltar, que 

no VISSIM a diferença da demanda de embarque gera para cada ônibus de cada linha o 

mesmo valor de porcentagem de desembarque atribuído à linha de ônibus.  

  

Tabela 19 - Resultados da demanda de embarque e desembarque dos passageiros nas linhas de 

ônibus: modelo avançado de passageiros 

 
Linhas de ônibus 

L-026 L-200 L -222 L -1 L -2 L -3 L -4 

Embarque médio de passageiros na linha (passageiros) 

Simulado Média (passag) 15 25 20 200 51 186 48 

Coletado Média (passag) 18 28 24 217 57 209 56 

EPAM (%) 16% 12% 17% 8% 11% 11% 15% 

Desembarque médio de passageiros por veículo (passageiros) 

Simulado 

e 

Coletado 

Média (passag) 6 2 5 2 2 1 1 

% que 

desembarca 
8,5% 2% 7,1% 3,5% 9,5% 0% 0% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nota-se, em geral, que a demanda de embarque de passageiros simulada é similar 

à observada, apesar de três linhas de ônibus (L-026, L-222 e L-4) apresentarem erros 
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ligeiramente maiores, entre 15% e 17%.  

Quanto ao modelo Viswalk, foi realizada a mesma verificação na demanda média 

de embarque e desembarque. Os resultados são apresentados na Tabela 20. 

  

Tabela 20 - Resultados da demanda média de embarque e desembarque dos passageiros nas 

linhas de ônibus: modelo Viswalk 

 
Linhas de ônibus 

L-026 L-200 L -222 L -1 L -2 L -3 L -4 

Embarque médio de passageiros na linha (passageiros) 

Simulado Média (passag) 17 27 24 215 57 209 52 

Coletado Média (passag) 18 28 24 217 57 209 56 

EPAM (%) 3% 5% 0% 8% 0% 0% 7% 

Desembarque médio de passageiros por veículo (passageiros) 

Simulado 

e 

Coletado 

Média (passag) 6 2 5 2 2 1 1 

% que 

desembarca 
8,5% 2% 7,1% 3,5% 9,5% 0% 0% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 20 indicam que o modelo Viswalk 

representou bem a demanda média de embarque de passageiros, indicando como valor 

máximo de erro percentual o valor de 8% (L-1), o qual pode ser considerado de aceitável por 

se tratar de uma diferença entre os valores médios simulados e observados, de 2 passageiros. 

Percebe-se, também, como este modelo conseguiu estimar erros percentuais de 0%, o qual 

pode ser explicado pelo fato de ter considerado as caraterísticas dos pedestres que compõem 

ambas as paradas.  

Finalmente, é realizada uma comparação entre os resultados estimados pelos 

modelos, Figura 41. A figura mostra como o modelo Viswalk consegue representar melhor do 

que o modelo avançado de passageiros, a demanda de embarque médio de passageiros em 

todas as linhas de ônibus segundo os valores coletados em campo. Porém, pode-se dizer que 

ambos os modelos estão codificados quanto a essa variável de análise, a qual influencia na 

estimação do tempo parado médio em serviço.  
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                        Figura 41 - Comparação entre as demandas de embarque de  

                        passageiros nos modelos do transporte público  

 
                             Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.1.3 Fase de pré-calibração 

 

Esta última fase da etapa de construção do modelo é definida por três passos, 

aplicados em cada modo: i) Compreensão dos parâmetros; ii) Classificação dos parâmetros; 

e iii) Definição do método de calibração (Figura 11). A seguir é discutida essa etapa para cada 

um dos modos de transporte.  

 

5.1.3.1 Pedestre  

 

Em razão da possibilidade de se representar a violação do sinal semafórico, por 

tipo de pedestre, decidiu-se representar esse fenômeno no VISSIM através do modelo de RP 

correspondente aos modelos de aceitação de brechas do simulador. O modelo também foi 

escolhido por considerar somente três parâmetros, o que facilita o trabalho de calibração.  

No modelo, a brecha crítica (min gap time) é o seu principal parâmetro. Para sua 

calibração, foi escolhido o método proposto por Chandra et al. (2014), que define a brecha 

crítica como o valor estimado a partir da interseção da curva de frequências acumuladas das 

brechas aceitas pelos pedestres com a curva complementar de frequências acumuladas dos 

tempos de travessias, contados a partir do instante em que o pedestre aceita a brecha até o 

momento que ele finaliza a travessia. 

Ainda no intuito de representar o comportamento de violação do sinal pelos 

pedestres e, considerando que a situação default do VISSIM é a de respeitar a indicação 
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semafórica, faz-se necessária a estimação da proporção de pedestres livres. Dada a dificuldade 

em observar em campo essa proporção, já que nem sempre é possível definir se os pedestres 

estão ou não procurando brechas para realizar a travessia no sinal vermelho, resolveu-se 

utilizar  o VISSIM para estimar essa proporção por meio de calibração, utilizando as três 

seguintes medidas-alvo: os atrasos médios desagregados por tipo de pedestres (violadores e 

não violadores); a distribuição de frequência do atraso individual dos pedestres; e a proporção 

de pedestres violadores. A escolha destes alvos de calibração se baseou na premissa de que 

eles possuem forte relação com o grau de violação do sinal vermelho, que por sua vez está 

fortemente relacionado com a proporção de pedestres livres. A medida de ajuste adotada foi o 

EPAM e a estatística χ2 para a distribuição dos headways; assim como a técnica de calibração 

foi de tentativa e erro.  

A estimação do atraso em intervalos de 15 minutos, com os parâmetros default de 

brecha crítica (min gap time), resultou em EPAM de 4,3s (travessia 1) e 3,7s (travessia 2). 

 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  

 

A análise de sensibilidade, embora faça parte dessa fase de Pré-Calibração, foi 

realizada depois da estimação de brecha crítica e a calibração de pedestres livres. Para isso, 

uma vez escolhido o melhor cenário de simulação que representa a realidade em cada uma das 

travessias analisadas, tomando como referência a avaliação do atraso, passou-se à análise dos 

parâmetros do modelo de Força Social.  

Analisando os resultados de diversas pesquisas (LAKOBA et al. 2005; 

MOUSSAID et al., 2009; MA et al., 2010; BERNARDINI et al. 2016), considera-se que o 

valor default do parâmetro Tau (0,4s), no VISSIM 9, é baixo. Portanto, para a análise de 

sensibilidade do parâmetro foi utilizado o intervalo τ =[0,4-0,8]s.   

Quanto ao parâmetro React to N (N), considerando os valores utilizados por 

alguns estudos (KRETZ et al., 2008; LAGERVALL; SAMUELSSON, 2014) e analisando que 

apenas um pedestre pode ser a mínima influência sobre outro, definiu-se o intervalo de N [1-

15]ped para a correspondente análise desse parâmetro.  

As avaliações foram desenvolvidas nas duas travessias segundo os cenários 

escolhidos em cada uma. Foram realizadas na análise de cada parâmetro, 60 replicações para 

cada um dos limites dos intervalos, com resolução de 0,2s e tempo de aquecimento da rede de 

300s.  Para cada replicação, foram obtidos os atrasos médios dos tipos de pedestres: 

violadores, não-violadores, violadores+não-violadores e de todos (inclui os pedestres que 
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chegam na indicação do verde).  

No intuito de verificar a existência de relação de dependência entre os atrasos 

médios dos dois níveis (alto e baixo) do parâmetro, aplicou-se um teste de hipótese com nível 

de significância de 5%, com hipótese nula de que não há correlação linear entre as duas 

variáveis (atraso médio com valor baixo do parâmetro baixo e atraso médio com valor alto do 

parâmetro). Os resultados são apresentados na Tabela 21. 

 

                         Tabela 21 - Resultados dos testes hipótese para a correlação 

Parâmetro τ=[0,4-0,8]s 

Tipo de pedestre 
Travessia 1 Travessia 2 

r  Valor-p r  Valor-p 

Violador 0,64 4,7E-14 0,80 1,8E-14 

Não-violador 0,95 4,0E-16 0,97 2,2E-09 

Violador+Não-Violador 0,91 4,6E-24 0,96 1,5E-31 

Todos 0,9 3,1E-23 0,98  4,3E-40 

     Parâmetro React to N=[1-15]ped 

Violador 0,99 4,7E-9 0,94 0,003 

Não-violador 0,98 0,006 1,0 0,002 

Violador +Não-Violador 1,0 3,2E-16 1,0 1,4E-16 

Todos 1,0 8,4E-16 1,0 6,6E-16 

                              Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados mostram que para os dois parâmetros avaliados nas duas travessias 

há indícios de que existe relação linear de dependência entre as simulações. Deste modo, é 

preciso avaliar a diferença entre os atrasos médios obtidos para cada limite de cada parâmetro 

tratando as amostras como dependentes. Logo, foram construídos ICs de 95% para essa 

diferença com a finalidade de avaliar o impacto de cada parâmetro no atraso médio, por tipos 

de pedestres. Os resultados de cada parâmetro, em cada travessia, são ilustrados na Figura 42.  

.  
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           Figura 42 - IC das análises de sensibilidade dos parâmetros do modelo de  

           Força Social 

 

             Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Constata-se nos resultados, que os IC para todos os tipos de pedestres nas duas 

travessias e nos dois parâmetros de análise, mostram intervalos suficientemente estreitos e 

relativamente próximos de zero, o que indica que os parâmetros não exercem efeito 

suficientemente grande que justifique o esforço de calibração. Dessa forma, os parâmetros do 

modelo de Força Social foram deixados em seus valores default neste trabalho.  

 

5.1.3.2 Bicicleta 

 

Este modo de transporte somente conflita com os pedestres no cruzamento em 

estudo. Visto que em campo foi observado que os ciclistas não se detiveram no sinal 

semafórico, decidiu-se representar essa situação através do modelo de AC do VISSIM. A 

escolha deste modelo esteve baseada na sua facilidade de representar este conflito, já que 

permite que a prioridade aos pedestres seja outorgada para os dois sentidos de circulação no 

link da sua travessia, situação que não é possível representar através do modelo RP. 

Dado que durante a hora de coleta, nos dois dias de análise, foram contabilizadas 

poucas observações de atraso em campo, decidiu-se realizar a modelagem utilizando os 

valores default do modelo AC e comparar com a situação em campo desses dias.  

Por causa das bicicletas estão reguladas por um estágio semafórico no 

cruzamento, para os dois sentidos de circulação, e que apenas dois ciclistas respeitaram o 
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sinal nos dois dias em estudos, decidiu-se criar dois cenários de avaliação no VISSIM. Para 

cada cenário foi utilizado o modelo AC com valores default. Para cada dia de análise, foram 

realizadas 30 replicações com resolução de 0,2s, e variando a semente aleatória em cada 

replicação.  

O primeiro cenário considerou que as bicicletas respeitaram o sinal semafórico 

oferecendo prioridade aos pedestres. Nele, obtiveram-se uma média de 935 observações de 

atraso individual no sentido oeste-leste e 1425 observações no sentido leste-oeste. Estes 

tamanhos amostrais permitiram gerar intervalos de 95% de confiança de atraso médio com 

precisão de 1,2s/bicicleta e 0,9s/bicicleta, respectivamente 

Já no segundo cenário, as bicicletas não respeitaram o sinal, mas os pedestres 

continuaram com prioridade no conflito. Foram estimadas uma média de 953 observações de 

atraso médio individual no sentido oeste-leste e 1475 observações no sentido leste-oeste. 

Desse modo, foram gerados intervalos de 95% de confiança de atraso médio com precisão de 

0,4s/bicicleta e 0,3s/bicicleta respectivamente. A Figura 43 apresenta os resultados para os 

dois cenários e nos dois dias de análise.  

 

          Figura 43 - Comparação dos atrasos simulados e observados das bicicletas 

 

             Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nota-se claramente que foi estimado o mesmo valor de atraso para o mesmo 

sentido de circulação nos dois dias de análise. Isto ocorreu porque no sentido oeste-leste 

nenhum ciclista se deteve, enquanto no sentido leste-oeste apenas um ciclista respeitou o sinal 

semafórico, fazendo com que o valor do atraso, em média, fosse ligeiramente inferior ao outro 
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sentido avaliado.  

Identificou-se que a estimação do atraso através do cenário de não-violação 

superestimou o valor observado em campo em 100% no sentindo oeste-leste, o que 

corresponde a um valor de atraso de 13s/bicicleta, e em 98% no sentido leste-oeste, o que 

corresponde a um atraso de 12s/bicicleta. Por sua vez, o atraso estimado no cenário onde 

ocorre a violação foi de 3s/bicicleta nos dois sentidos de circulação, representando uma 

superestimação de 100% (oeste-leste) e 93% (leste-oeste). Ainda sendo levemente superior ao 

observado em campo, este último cenário representa melhor a realidade estudada. Essa 

pequena diferença do valor do atraso médio pode ser explicada pelo fato de que os ciclistas, 

no simulador, mesmo sem respeitar o sinal, dão prioridade ao pedestre, enquanto em campo 

circulam entre os próprios pedestres, alcançando o valor de atraso de 0,0s/bicicleta. Os 

resultados indicam uma diferença de estimação do atraso, entre os dois cenários do VISSIM, 

de 10s/bicicleta (oeste-leste) e 9s/bicicleta (leste-oeste), o que representam erros (EPAM) de 

77% e 75% respectivamente.  

 

5.1.3.3 Automóvel  

 

Para a estimação do atraso, Lacerda (2016) demostrou que os parâmetros bx_add 

e bx_mult, correspondentes ao modelo de car-following W74 do VISSIM, tem impacto 

significativo nessa medida de desempenho, portanto decidiu-se calibrar estes dois parâmetros. 

Para isto foram utilizadas três medidas-alvo: o fluxo de saturação (FS) por faixa, o FS total 

das duas faixas e a distribuição dos headways. As medidas de ajuste foram: o EPM para o FS 

por faixa; o EPAM para o FS total nas duas faixas; e a estatística χ2 para a distribuição dos 

headways.   

 

5.1.3.4 Transporte público 

 

Para este modo de transporte, foram analisados os três modelos do VISSIM 

referentes ao tempo parado médio em serviço. Identificou-se que os parâmetros considerados 

dos três modelos são possíveis de se coletar e, assim, serem inseridos como dados de entrada. 

Dessa forma, considerou-se que estes modelos não precisam ser calibrados. A avaliação de 

cada um dos seus modelos é descrita no item 5.2.1.3 Transporte Público. 
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5.2 Etapa de calibração 

 

Esta etapa é composta pelas fases Calibração dos parâmetros e Validação do 

modelo.  

 

 5.2.1 Calibração dos parâmetros  

 

Para a calibração, decidiu-se utilizar os dados do dia 5 de setembro de 2017, de 

10:30h às 12:00h. O procedimento desenvolvido em cada um dos modos de transporte é 

discutido nos itens a seguir.   

 

5.2.1.1 Pedestre  

    

Para a estimação do parâmetro de brecha crítica (min gap time), segundo o 

método proposto por Chandra et al. (2014), estimou-se primeiramente as brechas aceitas por 

cada tipo de pedestre em ambas as travessias. Foram coletadas manualmente através das 

câmeras de fiscalização eletrônica, Figura 44.  Desse modo, foram obtidas também as brechas 

máximas e mínimas nas mesmas, Figura 45. 

  

                           Figura 44 - Brechas médias aceitas por tipo de pedestre 

 

                                 Fonte: Elaborada pela autora.             
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                       Figura 45 - Brechas aceitas máximas e mínimas em cada travessia 

 

                            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

É importante ressaltar que as brechas aceitas em cada travessia tiveram avaliações 

diferentes pelos pedestres quanto ao número de faixas a serem atravessadas; na travessia 1 

percebeu-se que os pedestres aceitavam as brechas nas duas faixas mistas quando 

consideravam que podiam realizar a travessia das quatro faixas existentes na aproximação (2 

mistas+ 2TP), enquanto na travessia 2 aceitavam as brechas quando consideravam que 

podiam atravessar as três faixas existentes nessa aproximação (2mistas + 1BRT). 

Constata-se na Figura 44 que na travessia 1 as brechas médias aceitas em cada 

tipo de pedestre são maiores do que na travessia 2, o que pode explicar a diferença do grau de 

violação entre as duas travessias. De forma semelhante, na Figura 45 se percebe que as 

brechas aceitas máximas na travessia 1 têm um tamanho superior (mais do que o dobro) às da 

travessia 2, fato que também pode explicar essa diferença.  Acredita-se que a travessia 2 

apresenta brechas aceitas menores do que a travessia 1 por causa do fluxo horário de veículos 

na travessia 2 ser superior ao fluxo da travessia 1.  

Dado que na travessia 2 no dia 5 de setembro de 2017 foram contabilizadas 

somente 39 observações de tamanho de brechas aceitas (s), decidiu-se realizar, nessa 

travessia, uma outra coleta dessa variável. Para isso, foram utilizados os vídeos dos dias 23, 

28 e 30 de novembro de 2017 (terças e quintas-feiras) no mesmo horário, de 10:30h às 

12:00h. Desse modo, foram manualmente obtidas, com ajuda de cronômetros digitais, 172 

observações (considerando os quatro dias de análise) da variável em questão, para a travessia 

2.   

Posteriormente foi aplicado um teste de diferença de médias para as brechas 

aceitas em cada travessia, a fim de identificar se existia ou não diferença significativa entre 
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esses valores. Obteve-se como resultado a rejeição da hipótese nula de igualdade entre as 

mesmas e alcançando uma diferença de médias de 3,9s (IC95% [3,1-4,7] s). Para a travessia 1 

foram coletadas 251 observações da variável em análise, obtendo uma média de 11,1s e 

desvio padrão de 5,3s, enquanto na travessia 2 foram coletadas 172 observações da mesma 

variável, alcançando uma média de 7,2s e desvio padrão de 3,0s.  

Também foram avaliadas as distribuições de frequências das brechas rejeitadas em 

cada uma das travessias, Figura 46.  Identifica-se na figura como na travessia 2 as frequências 

de brechas rejeitadas entre 0,25-1,75s são maiores do que na travessia 1, o que permite 

colocar mais um esclarecimento quanto à diferença percentual de violação entre as travessias.  

 

                         Figura 46 - Frequência das brechas rejeitadas nas travessias  

 

                              Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em seguida, foram coletados manualmente os tempos de travessia para cada tipo 

de pedestre violador em ambas as travessias, o que permitiu definir as correspondentes curvas 

inversas de frequência acumulada dessa variável. Desse modo, cada curva foi intersectada 

com a sua correspondente curva de frequência acumulada de brechas aceitas, o que permitiu 

obter o parâmetro de brecha crítica para cada tipo de pedestre violador. A tabela 22 expõe o 

resumo dos valores de brecha crítica obtidos para cada tipo de pedestre segundo a travessia. A 

Figura 47 e Figura 48 apresentam as curvas de frequências definidas.  

 

Tabela 22 - Brechas aceitas e críticas por tipo de pedestre 

Tipo de 

Pedestre 

Brechas Aceitas (s) 
Brecha 

Critica (s) # observações Mínima Máxima Média Desvio Padrão 

Travessia 1 

Homem 68 1,9 18,7 9,5 5,0 4,9 

Mulher 92 3,4 22,1 12,0 5,3 5,6 

Jovem 36 4,6 18,7 10,0 4,3 4,8 

Idoso 55 3,6 22,1 12,9 6,5 6,1 
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Travessia 2 

Homem 81 2,0 19,8 6,6 1,6 4,3 

Mulher 50 3,3 19,8 8,4 3,5 4,9 

Jovem 28 2,2 14,0 6,8 2,6 4,4 

Idoso 13 4,2 8,1 6,9 1,1 5,7 

Fonte: Expósito Martín et al. (20--). 

 

Os resultados constatam os fatores que influenciam no valor de brecha crítica dos 

pedestres segundo a literatura: faixa etária, gênero, velocidade de caminhada e atraso (Siti et 

al. 2017); duração das brechas (Guo et al. 2011); número de faixas a serem atravessadas 

(Kadali et al. 2015); e o número de pedestres realizando a travessia (Siti et al. 2017).  

 

Figura 47 - Estimação da brecha crítica na travessia 1 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Figura 48 - Estimação da brecha crítica na travessia 2 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se que a travessia 1 apresentou valores de brecha crítica maiores do que a 

travessia 2. Isto pode ter ocorrido devido ao fato de a travessia 1 possuir um maior número de 

faixas a serem atravessadas. Outra causa que pode explicar essa diferença é que o fluxo de 

tráfego na travessia 2 é mais intenso, o que ocasiona um tempo de espera maior devido à 

menor disponibilidade de brechas grandes, que por sua vez pode causar uma redução na 

brecha crítica.  Em ambas as travessias os pedestres homem e jovem foram os que expuseram 

os valores de brecha crítica menores. Os idosos, por sua vez, foram os que apresentaram 

maior valor de brecha crítica, como esperado.  

Utilizando esse método, Chandra et al. (2014) estimaram valores de brecha crítica 

para diferentes travessias e tipos de pedestres, obtendo valores que variaram entre 3,4s e 9,7s 

em travessias onde o fluxo veicular variou entre 1600 e 2900 veíc/h.  Os resultados do estudo 

também mostraram que as brechas aceitas pelos homens (8,5 s - 10,2 s) foram, em geral, 

menores do que as brechas aceitas pelas mulheres (9,1 s - 11,6 s). 

Posteriormente passou-se à calibração da proporção de pedestres livres, sendo 

definidos cinco cenários de simulação, os quais representam uma proporção de pedestres 

livres, apresentados na Tabela 23.  
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                  Tabela 23 - Cenários de simulação para pedestres livres e não-livres  

Cenários 
Proporção (%) 

Pedestres Livres  Pedestres Não -Livres 

C1 0 100 

C2 25 75 

C3 50 50 

C4 75 25 

C5 100 0 

                      Fonte: Elaborada pela autora. 

   

Foram utilizados três medidas-alvo definidas anteriormente: os atrasos médios 

desagregados por tipo de pedestres (violadores e não violadores); a distribuição de frequência 

do atraso individual dos pedestres; e a proporção de pedestres violadores. Para isso, foram 

realizadas 10 replicações para cada cenário com resolução de 0,2s (time step), resultando em 

aproximadamente 6.500 observações de atraso individual para a travessia 1 e 8.600 para a 

travessia 2. Estes tamanhos de amostras permitiram gerar intervalos de 95% confiança de 

atraso médio com precisão de 0,8s/ped.  

Para cada caso foram obtidos resultados de atraso médio dos pedestres violadores 

e dos não-violadores. Esses valores foram comparados com os atrasos médios coletados em 

campo para a travessia 1 (53s/ped para não-violador e 27s/ped para violador) e para a 

travessia 2 (53s/ped para não-violador e 25s/ped para violador), como mostra a Figura 49.  

 

 Figura 49 - Comparação dos atrasos médios simulados e observados 

 
 Fonte: Expósito Martín et al. (20--).         

 



132 

 

Para cada cenário de cada travessia analisada, foram aplicados testes de hipóteses 

com nível de significância de 5% para os atrasos médios simulados e observados, além de IC 

com 95 % de nível de confiança. Na Tabela 24 encontram-se os IC feitos para o caso dos 

pedestres violadores.  

                        

                       Tabela 24 - IC para a diferença entre os atrasos médios simulados 

                       e observados dos pedestres violadores  

Cenário Travessia 1 Travessia 2 

C2 1,1< 4,3 < 7,6 -1,6< 7,2< 15,9 

C3 2,2< 5,3 < 8,5 -2,5< 6,3 <15,0  

C4 2,8< 5,9 < 8,9 -2,0< 6,8 <15,6  

C5           3,4< 6,5 < 9,5 -1,6< 7,2<15,9 

                            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Primeiramente, foi comparado o atraso médio dos pedestres violadores simulados 

e observados em campo; esse teste não foi feito para C1, já que neste cenário não existem 

pedestres violadores. A hipótese nula de igualdade dos atrasos médios foi rejeitada em todos 

os cenários na travessia 1. Porém, apesar dos IC não conterem o zero, o limite inferior em 

todos os cenários são bem próximo desse valor, na ordem de 2s/ped. Tal diferença pode-se dar 

por diferentes motivos, um dos quais a forma agregada que foi realizada a análise, 

considerando o período de uma hora e meia como um todo e não por intervalos de 15 

minutos.  

Já na travessia 2, a hipótese nula de igualdade entre os atrasos médios observado e 

simulados não foi rejeitada em nenhum dos cenários, indicando que independente da 

proporção de pedestres livres inserida, o modelo conseguiu estimar bem o atraso médio dos 

pedestres violadores.  

                   No atraso médio sofrido pelos pedestres não-violadores, nota-se que o mesmo 

decresceu com o aumento da proporção de pedestres livres. Isso explica-se pelo fato de que, 

com o aumento de pedestres livres, os pedestres desse tipo que chegam no início do vermelho 

têm maior probabilidade de encontrar uma brecha aceitável e violar o sinal, em comparação 

àqueles que chegam no final. Logo, existe uma maior parcela de pedestres não-violadores, 

composta não só por pedestres não-livres como também por aqueles pedestres livres que 

chegam mais próximo ao final do ciclo, fazendo com que o atraso médio seja menor. Essa 

situação é apresentada na Figura 50 para as duas travessias, mostrando o comportamento das 

chegadas dos pedestres livres em cada cenário.  
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Figura 50 - Análise das chegadas dos pedestres livres nas travessias 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a análise dos atrasos médios dos pedestres não-violadores, também foi 

aplicado o teste de hipóteses referido à comparação dos atrasos médios simulados e 

observados em todos os cenários, também com IC (95%), Tabela 25.   

 

                      Tabela 25 - IC para a diferença entre os atrasos médios simulados  

                      e observados dos pedestres não-violadores  

Cenário Travessia 1 Travessia 2 

C1 -11,1< -6,5 < -1,9 -8,7< 5,8 < -3,0 

C2 -9,7< -5,0 < -0,4 -8,7< 5,8 < -3,0 

C3          -8,1< -3,4 < 1,3 -5,0< -2,0 < 0,9  

C4          -5,9< -0,9 < 4,0 -3,1< 0,1 < 3,3  

C5         35,9< 41,9 < 48,0 41,9< 45,2< 48,5 

                           Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para as duas travessias a hipótese nula de igualdade dos atrasos médios foi 

rejeitada nos cenários C1, C2 e C5. Porém, apesar dos IC para esses cenários não conter o 

zero, os limites superiores estimados em ambas as travessias, nos cenários C1 e C2, foram de 

-1,2s/ped (travessia 1) e -3,0s/ped (travessia 2). Já no cenário C5, a diferença foi de 41,9s/ped 

(travessia 1) e 45,2s/ped (travessia 2). Essa alta diferença era esperada em ambas travessias, 

devido aos baixos valores de atrasos simulados quando 100% dos pedestres são considerados 

livres.   

Nos cenários C3 e C4 a hipótese nula de igualdade de atrasos médios não foi 

rejeitada em nenhuma das travessias. Além disto, e também em decorrência disto, na travessia 

1 esses foram os cenários cujas porcentagens de não-violação foram as mais próximas (C3= 

52%; C4=26%) à observada em campo (41%). Também na travessia 2 o cenário C3 foi o que 
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resultou na porcentagem de não-violação (54%) mais similar à observada em campo (90%).  

Nas duas travessias foram comparados, os atrasos simulados e observados dos 

pedestres violadores e não-violadores em cada cenário,Tablea 26. Os resultados demostram 

que para a travessia 1 os cenários C3 e C4 foram os que apresentaram os valores mais 

próximos. Porém, na travessia 2 foram os cenários C2 e C3. 

 

                Tabela 26 - Resultados dos EPAM entre os atrasos simulados e observados  

                por classe de pedestre 

Cenários 

EPAM (%) 

Travessia 1 Travessia 2 

Pedestre 

Violador 

Pedestre 

Não-Violador 

Pedestre 

Violador 

Pedestre 

Não-Violador 

C1 - 12 % - 11% 

C2 16% 10% 22% 7% 

C3 20% 6% 25% 4% 

C4 22% 2% 27% 0% 

C5 24% 79% 29% 85% 

                   Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Ainda nas análises dos atrasos sofridos pelos pedestres violadores e não 

violadores, foram aplicados, em cada travessia, o teste de Análise de Variância (ANOVA) com 

nível de significância de 5% para comparar os atrasos médios entre os cenários. Para ambas as 

travessias e nos dois comportamentos de pedestres (violadores e não violadores) a hipótese 

nula de igualdade das médias foi rejeitada. Isto indica que a variação na proporção de 

pedestres livres tem influência nos valores médios dos atrasos para pedestres violadores e não 

violadores.  

Dado que a escolha do melhor cenário não se baseie apenas nos valores médios 

dos atrasos e sim nos três alvos definidos, comparou-se a distribuição de frequência dos 

atrasos coletados em campo com as distribuições dos atrasos obtidos nos cenários C3 e C4 

para a travessia 1 e C2 e C3 para a travessia 2, Figura 51.  

.  
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   Figura 51 - Distribuições dos atrasos de pedestre em campo e dos melhores cenários de     

calibração 

 

    Fonte: Expósito Martín et al. (20--). 

 

Observa-se que, para ambas as travessias, os cenários comparados oferecem um 

bom ajuste aos dados de campo, principalmente para os valores de atraso mais altos (maiores 

do que 30s/ped), os quais são de maior importância para avaliar a qualidade da operação. 

Nessas classes, a maior diferença entre as frequências foi de 4%, apresentando assim uma boa 

aderência. Porém, testes de aderência χ2 e de Kolmogorov-Smirnov, com nível de 

significância de 5%, rejeitaram a hipótese nula de que os dados de campo podem ter vindo da 

distribuição de probabilidade representada pelo modelo de simulação. 

Por fim, o terceiro critério para se escolher o cenário mais adequado para a 

proporção de pedestres livres foi a similaridade das proporções de pedestres violadores 

simulados e observados. Na travessia 1, o C3, que resultou em 48% de pedestres violadores 

(IC95% [46-49] %), foi o que mais se aproximou da proporção observada em campo, de 59% 

(IC95% [55-64] %), enquanto a simulação utilizando o cenário C4 resultou em um total de 

73% de pedestres violadores (IC95% [72-75] %). Na travessia 2, o C2 derivou um 22% de 

pedestres violadores (IC95% [21-23] %), sendo mais próximo da proporção observada em 

campo de 10% (IC95% [7-12] %) do que o C3, o qual apresentou um total de 46% de 

pedestres violadores (IC95% [45-47] %). 

Com base nos resultados encontrados com os três alvos de calibração, escolheu-se 

para a travessia 1 o cenário C3, que tem 50% de pedestres livres, e para a travessia 2 o cenário 



136 

 

C2, que tem 25% de pedestres livres. 

 

ANÁLISES POR TIPO DE PEDESTRE  

 

Com o objetivo de avaliar também os resultados da calibração por tipo (homem, 

mulher, jovem e idoso) e por classe (violadores e não-violadores) de pedestre, comparou-se os 

seus atrasos com os coletados em campo. A Figura 52 apresenta os esses resultados para os 

pedestres violadores. 

 

                  Figura 52 - Avaliação do melhor cenário de calibração, para pedestres  

                  violadores, por tipo 

 

                      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

  Na travessia 1, observa-se na Figura 52 que para o idoso o valor de atraso 

simulado é muito similar ao atraso médio coletado em campo. O erro médio alcançado foi de 

6%, sendo o tipo de pedestre violador que apresentou menor erro. Os homens foram os que 

apresentaram o maior erro (29%). Já as mulheres e os jovens apresentaram erros de 19% e 

20%, respectivamente. Considerando nessas análises o mesmo critério de erro aceitável (15%-

20%) utilizado na literatura para as análises de veículos, pode-se dizer que, com exceção dos 

atrasos dos homens violadores, os atrasos dos outros tipos de pedestres foram bem 

representados em cada um dos cenários.  

Na travessia 2 decidiu-se não avaliar os pedestres dos tipos jovem e idoso, pois 

foram obtidas poucas observações em campo (4 e 1, respectivamente). O atraso médio dos 
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homens e das mulheres, apresentaram erros de 31% e 35%, respectivamente.  

Para melhor avaliar os erros, foram construídos ICs de 95% para a diferença entre 

as médias dos atrasos simulados e observados (Tabela 27).  

 

                  Tabela 27 - IC para a diferença de médias dos atrasos médios simulados  

                   e observados dos violadores, por tipo de pedestre  

Tipos de pedestres 

violadores 
Travessia 1-C3 Travessia 2-C2 

Homem       0,6< 7,8< 14,9 -5,4< 13,3< 31,9 

 Mulher       -1,5< 5,1< 11,8 -4,7< 5,5< 15,7 

Jovem -7,3< 4,4< 16,1                -15,6< -11,8< -8,0 

Idoso -7,7< 1,6< 11,1 - 

                     Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Na travessia 1, os resultados sugerem que para mulher, jovem e idoso, as 

diferenças entre as médias não foram estatisticamente significativas. Para a travessia 2, não 

foi construído um IC para o pedestre violador idoso, já que apenas foi observado em campo 

um pedestre deste tipo. Para os pedestres homem e mulher, os resultados sugerem que não há 

diferença estatisticamente significativa entre os atrasos simulados e observados. Para os 

jovens, a diferença significativa entre as médias pode ser explicada pelo fato de terem sido 

consideradas somente quatro observações em campo no dia analisado.  

No intuito de avaliar se os atrasos médios simulados entre os tipos de pedestres 

violadores tinham média iguais, aplicou-se um teste de Análise de Variância (ANOVA) com 

nível de significância de 5%. Os resultados sugerem que, para as duas travessias, (travessia 1, 

valor-p: 1,9E-08; travessia 2, valor-p: 1,7E-05), a hipótese nula de igualdade de médias foi 

rejeitada. Isto decorreu das diferenças de brechas críticas e velocidade desejada entre os tipos 

de pedestres. 

A mesma análise por tipo de pedestre foi feita para os pedestres não-violadores. 

Os resultados são ilustrados na Figura 53.   

Na travessia 1, mais uma vez, os pedestres idosos foram os que apresentaram 

menor erro (7%) em comparação aos outros tipos de pedestres não-violadores. Já as mulheres 

apresentaram erro médio de 13%; quanto os homens e os jovens apresentaram erros 

superiores, 40% e 24%, respectivamente. Na travessia 2, as mulheres foram as que 

apresentaram menor erro (4%) em comparação aos outros tipos de pedestres não-violadores, 

enquanto os idosos apresentaram erro médio de 10% e, os homens e os jovens apresentaram 
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erros superiores de 22% e 30%, respectivamente.  

 

                           Figura 53 - Avaliação do melhor cenário de calibração, para  

                          pedestres não-violadores, por tipo 

 

                                Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Da mesma forma que foi considerado nas análises dos tipos de pedestres 

violadores, decidiu-se aplicar o teste de diferença de médias entre os atrasos médios 

simulados e observados, com nível de significância de 5%, assim como a construção de IC 

(95%). A Tabela 28 apresenta o resumo dos resultados alcançados.  

 

                  Tabela 28 - IC para a diferença de médias entre atrasos médios simulados  

                   e observados para os tipos de pedestres não-violadores 

Tipos de pedestres 

não-violadores 
Travessia 1-C3 Travessia 2-C2 

Homem -20,0< -10,8< 1,6 -11,2< 5,9< -0,6 

 Mulher       -10,4< -3,6< 3,2 -5,6< -1,0< 3,6 

Jovem -6,0< 6,4< 18,8 -14,9< -8,2< -1,6 

Idoso -12,3< 1,9< 16,0 -12,0< -2,3< 7,4 

                     Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na travessia 1, observa-se que os pedestres do tipo mulher, jovem e idoso, não 

apresentam diferença significativa entre os atrasos médios simulados e observados. Para os 

homens nota-se que o limite superior é próximo de zero (1,6s/ped).  

Quanto à travessia 2, a Tabela 28 indica que os tipos de pedestres mulher e idoso 

não apresentam diferença significativa entre seus atrasos médios simulados e observados em 
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campo. Para os tipos homem e jovem apesar dos ICs de não conterem o zero, os limites 

superiores estão próximos de zero.  

O teste ANOVA também foi aplicado para comparar os atrasos médios simulados 

entre os tipos de pedestres não-violadores. Diferentemente dos que ocorreu para os 

violadores, os resultados indicam que nas duas travessias (travessia 1, valor-p: 0,06; travessia 

2, valor-p:0,99), que não existe diferença significativa de atraso médio simulado entre os tipos 

de pedestres não-violadores. Isto ocorreu porque o atraso dos não-violadores só depende 

basicamente dos tempos semafóricos. 

 

AVALIAÇÃO DO ATRASO MÉDIO 

 

Com a finalidade de avaliar a capacidade do melhor cenário de calibração em 

estimar o atraso médio a cada 15 minutos, foram utilizados os dados concernentes ao dia 5 de 

setembro de 2017 no horário de 10:30h às 12:00h. Para cada cenário de simulação das 

travessias, foram realizadas 60 replicações com sementes aleatórias diferentes, dessa forma é 

válido o teorema do limite central na obtenção do valor médio do atraso cada 15 minutos e 

moderar a premissa de normalidade. Também, utilizou-se uma resolução de 0,2s e tempo de 

aquecimento da rede de 300s.  

O valor médio do atraso em cada intervalo de tempo foi estimado através das 

médias obtidas em cada uma das 60 replicações, de forma a diminuir a variabilidade entre os 

valores médios do atraso em cada intervalo de 15 minutos. Assim, foram comparados em cada 

intervalo de cada travessia de análise, os valores médios de atraso simulados e observados. A 

Figura 54 apresenta os resultados.  

 

  Figura 54 - Resultados da avaliação do atraso médio cada 15 minutos 

 

  Fonte: Elaborada pela autora. 
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Para a travessia 1, os resultados refletem que os valores de atraso médio são 

similares entre os intervalos. De outra forma, percebe-se que os intervalos que apresentam 

menor erro são os Int. 2 e Int. 3 (3%) e Int. 4 (2%), o que pode ser ocasionado por uma baixa 

variação no fluxo veicular e de pedestres nesses períodos de tempo, o que influencia na 

porcentagem de violação e, consequentemente, nos valores de atraso. Por sua vez, o intervalo 

Int. 1 foi o que apresentou o maior erro (8%); quanto os intervalos Int. 5 e Int. 6 apresentaram 

erros de 4% e 5%, respectivamente. Em geral, percebe-se que o modelo consegue representar 

bem a realidade observada em campo no que diz respeito a esta medida de desempenho.  

Quanto à travessia 2, assim como na travessia 1, os valores de atraso médio 

simulados e observados nos intervalos são bastante parecidos. Nota-se também, que a 

variação dessa medida de desempenho é bastante similar entre os intervalos Int. 2 ao Int. 4 e 

Int. 6, com erros entre 5 % e 6%. Esta situação pode estar associada a uma variação 

semelhante também no fluxo de pedestres e de veículos nesses intervalos, o que impacta na 

violação ou não do sinal e, por sua vez, nos valores de atraso médio. Nesta travessia, os 

intervalos Int.1 e Int. 5 são os que apresentam menores erros, 3% e 4%, respectivamente.  

Também, foram estimados os EPAMs dos valores de atraso simulados nos 

intervalos calibrados, obtendo valores de 4,0s e 4,82s para a travessia 1 e travessia 2, 

respectivamente. No caso da travessia 1, o erro estimado foi próximo ao estimado utilizando o 

parâmetro default de brecha crítica (erro de 4,3s). Enquanto na travessia 2, o erro estimado 

com o parâmetro calibrado resultou maior do que com o parâmetro default (4,8s).   

Ainda, com o objetivo de avaliar a diferença entre os atrasos simulados e 

observados nos intervalos das duas travessias, realizou-se uma avaliação dos ICs dessas 

diferenças. Visto que em campo apenas foi coletada uma observação de atraso médio para 

cada intervalo, não foi possível avaliar a correlação entre os atrasos médios simulados e os 

observados. Dessa forma, realizou-se o IC para o teste de diferença de médias entre amostras 

independentes. Os resultados são mostrados na Figura 55.  
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    Figura 55 - IC para a diferença de atraso dos pedestres cada 15 minutos na calibração 

 

     Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nota-se que, com exceção do primeiro intervalo da travessia 1, os restantes IC 

contém o zero, o que significa que, com 95% de grau de confiança, não existe diferença 

significativa entre os atrasos médios simulados e observados. Quanto ao Int. 1 da travessia 1, 

independente seu IC não conter o zero, observa-se que o seu limite superior se encontra muito 

próximo deste valor; em termos práticos, pode-se considerar que não existe diferença 

expressiva entre os atrasos médios simulados e observados neste intervalo.  

Quanto à travessia 2, identifica-se na Figura 55 que os ICs com grau de confiança 

de 95%, não apresentam diferença significativa entre os atrasos médios simulados e 

observados em campo, em todos seus intervalos. Porém, se comparados com a travessia 1, 

percebe-se que apresentaram uma pior estimação, já que os limites superiores em todos seus 

intervalos se encontram mais próximo do valor zero do que os limites correspondentes à 

travessia 1. Isto é causado pela superestimação dos valores simulados de atraso aos valores 

observados em campo, situação que não acontece na travessia 1. A superestimação pelo 

VISSIM pode ter sido causada por algumas hipóteses, como por exemplo, que alguns 

parâmetros do modelo de Força Social estejam influenciando nessa MD; assim como também 

a não adequada representação da distribuição dos headways dos veículos.  

Dessa forma, tem-se como hipótese que os modelos que representam o atraso 

médio dos pedestres nas duas travessias de análises, encontram-se calibrados através da 

proposta desenvolvida. Porém, para confirmá-la, é preciso realizar a validação desses modelos 

em ambas as travessias.  

 

5.2.1.2 Automóvel 

 

Antes de iniciar a calibração dos parâmetros bx_add e bx_mult, do modelo W74, 
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foi realizada a coleta da distância entre os veículos parados, correspondente ao parâmetro ax, 

nas faixas de tráfego misto da Av. Bezerra de Menezes. Esse resultado foi o utilizado na 

análise da rua Olavo Bilac, partindo da premissa de que não existe diferença significativa 

entre as distâncias de parada das duas vias devido a sua proximidade e configurações 

parecidas.  

Para a coleta dessa variável, foram utilizados os vídeos do Drone, dos dias 5 e 14 

de setembro de 2017, e o software de domínio público ImageJ, desenvolvido pelo National 

Institutes of Health (NIH,2010). Esse software foi escolhido devido ao sucesso demostrado 

pelo trabalho de Jacobsen e Cybis (2011). No software, existe a extensão MTrackJ, 

desenvolvida por Meijring (2010), do Biomedical Imaging Group Rotterdam, através da qual 

é possível realizar o rastreamento de objetos nas imagens importadas no ImageJ, realizando 

marcações neles. Dessa forma, é gerada uma tabela com as coordenadas X e Y de cada ponto 

marcado. 

As imagens importadas no software foram capturadas dos vídeos do Drone, no 

instante que os veículos estavam parados no sinal vermelho. As marcações foram realizadas 

na parte traseira de um veículo e a parte dianteira do veículo posterior, na mesma faixa. Foram 

considerados os veículos parados nos dois sentidos de circulação na Av. Bezerra de Menezes. 

Exemplo do rastreamento dos veículos é apresentado na Figura 56.  

 

    Figura 56 - Marcação dos veículos parados no sinal semafórico 

 

     Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dessa forma, forma coletadas 216 observações de distância entre veículos 

parados, estimando um valor médio de 1,88m (default = 2,0m) e desvio padrão de 0,6m. Dado 
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que o VISSIM considera que esse parâmetro segue uma distribuição normal com desvio 

padrão de 1,0m, que não pode ser alterado pelo usuário, sendo truncada entre os valores de 

1,0m e 3,0m, decidiu-se realizar o teste de aderência χ2 para testar a normalidade dos valores 

coletados com nível de significância de 5%. O resultado demonstrou a não rejeição da 

hipótese nula de normalidade (n: 216; valor-p = 0,07). A Figura 57 apresenta o histograma de 

frequência e de distribuição normal da variável analisada.  

 

                        Figura 57 - Histograma de frequência e distribuição normal da  

                        distância de parada na Av. Bezerra de Menezes 

 

                        Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em seguida, foi coletado o fluxo de saturação na aproximação norte do 

cruzamento Av. Bezerra de Menezes x Olavo Bilac a partir de imagens da câmera de 

monitoramento do CTAFOR referentes ao dia 20 de março 2018.  A coleta foi realizada no 

horário de 10:00h às 12:00h, utilizando o método 2 proposto pelo DENATRAN, (2014). 

Foram analisados 45 ciclos, sendo estimados os headways e fluxo de saturação para cada 

faixa de circulação (hf.direita= 2,62s (FSdireita=1374,2viec/h/faixa); hf.esquerda= 2,27s 

(FSesquerda=1586,2viec/h/faixa)). 

Uma vez coletado em campo o FS para cada faixa, foi realizada a calibração dos 

parâmetros bx_add e bx_mult, tendo já inserido no modelo o valor de ax coletado. Para esse 

fim, foram avaliados 12 pares de combinações desses parâmetros, além dos valores default, 

utilizando na análise os três alvos de calibração mencionados anteriormente. Para cada 

combinação de parâmetro foram realizadas 5 replicações com resolução de 0,2s, no período 

de 10:00h às 12:00h, obtendo-se 1300 e 1500 observações médias dos headways de saturação 
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para as faixas da direita e da esquerda, respetivamente. Os resultados são apresentados na 

Tablea 29.     

 

Tabela 29 - Resultados da calibração dos parâmetros do modelo W74. Modo automóvel 

Combinação 

bx_add FS EPM 
EPAM 

Total 

FD FE 
FD e 

FE 
FD FE 

bx_mult FD FE FD FE χ2
cal χ2

cal χ2
crit 

Dif. 

χ2
crit - χ2

cal 

Dif. 

χ2
crit - χ2

cal 

Default 
2 

1483 1482 8% -7% 1% 26,4 65,3 

19,7 

-6,7 -45,6 
3 

1 
2 

1523 1483 11% -7% 4% 30,8 85,9 -11,1 -66,2 
2,5 

2 
2,5 

1457 1453 6% -8% 2% 23,3 68,9 -3,6 -49,2 
2,5 

3 
2 

1468 1470 7% -7% 1% 20,3 51,3 -0,6 -31,6 
4 

4 
2 

1431 1416 4% 
-

11% 
7% 14,7 41,0 5,0 -21,3 

5 

5 
3 

1415 1422 3% 
-

10% 
7% 23,3 69,7 -3,6 -50,0 

3 

6 
3 

1410 1384 3% 
-

13% 
10% 8,2 41,8 11,4 -22,1 

4 

7 
3 

1382 1378 1% 
-

13% 
13% 13,4 42,2 6,2 -22,5 

5 

8 
4 

1344 1365 -2% 
-

14% 
16% 14,7 40,8 5,0 -21,2 

3 

9 
4 

1349 1360 -2% 
-

14% 
16% 21,5 54,3 -1,8 -34,6 

4 

10 
4 

1333 1328 -3% 
-

16% 
19% 33,2 104,0 -13,5 -84,3 

5 

11 
5 

1279 1279 -7% 
-

19% 
26% 93,0 254,3 -73,3 -234,6 

5 

12 
5 

1284 1254 -7% 
-

21% 
28% 63,1 202,8 -43,4 -183,1 

6 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Percebe-se nos resultados que, com exceção dos pares de combinação 10, 11 e 12, 

todas as combinações apresentaram EPM aceitáveis (<=15%) do FS para cada faixa. A fim de 

avaliar a média entre os dois erros, decidiu-se estimar o EPAM para definir a diferença 

absoluta e assim, definir aquela combinação que compensasse os erros estimados em cada 
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faixa de forma separada. Os resultados mostram que a combinação de parâmetros em default e 

as combinações de 1 a 7 apresentaram EPAMs menores do que 15%, o que poderiam ser 

considerados como aceitáveis para representar o comportamento de following nessa 

aproximação. No entanto, avaliando os resultados dos testes de aderência χ2 para cada uma 

das faixas, percebe-se que na faixa da direita apenas para as combinações 4, 6, 7 e 8 não foi 

rejeitada a hipótese nula de igualdade entre os valores de headways de saturação simulados e 

os estimados em campo. Porém, para a faixa da esquerda, todos os testes de aderência 

realizados para todas as combinações rejeitaram a hipótese nula de aderência dos headways de 

saturação coletados à distribuição simulada; apesar disso, para essa faixa, as combinações 4, 

6, 7 e 8 apresentaram as menores diferenças entre os valores de χ2
cal e χ2

crit .  

Finalmente, avaliando os três alvos de calibração considerados, decidiu-se que o 

modelo de car-following W74 estivesse calibrado com a combinação de parâmetros referente 

à Combinação 4 (bx_add =2; bx_mult =5). Dessa forma, as distribuições dos headways de 

saturação para esta combinação são apresentadas na Figura 58.  

 

Figura 58 - Distribuição dos headways de saturação no modelo car-following W74 calibrado 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Identifica-se na Figura 58, em ambas as faixas, que a maior parte (29% para faixa 

direita; 34% faixa da esquerda) dos headways de saturação coletados se encontram entre os 

valores 2s e 2,5s. Para a faixa da direita, os headways de saturação calibrados para os valores 

de 2s e 3s foram mais próximos aos valores coletados em campo do que aqueles estimados 

utilizando os valores default do modelo; entretanto, para os headways menores e iguais a 1,5s, 

tanto o modelo calibrado quanto o modelo com parâmetros em default apresentaram maiores 

diferenças com os dados obtidos em campo. Já para a faixa da esquerda, os headways 

estimados com a combinação de parâmetros calibrados mostraram-se os mais próximos aos 

estimados em campo para headways de até 3,5s. Para valores maiores e iguais do que 4s os 
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headways de saturação estimados através da combinação de calibração e em default não 

foram próximos aos estimados em campo em nenhuma das faixas.  

 

5.2.1.3 Transporte público 

 

Nesse item são apresentados os resultados referentes à aplicação dos três modelos 

do VISSIM para estimar o tempo parado em serviço das linhas de ônibus que operam na 

estação BRT e no ponto de parada convencional. Para cada uma das três avaliações, foram 

realizadas 20 replicações, com resolução de 0,2s, tempo de aquecimento da rede de 300s e 

variação da semente aleatória em cada uma delas. Em seguida, os dados simulados em cada 

modelo foram comparados com os dados coletados em campo por meio de IC com grau de 

confiança de 95%. Para isso, foram utilizados os dados referentes ao dia 5 de setembro, sendo 

a medida-alvo de desempenho analisada a média do tempo parado em serviço em cada uma 

das 7 linhas.   

 

MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO 

 

Este é o modelo o mais simples dos três modelos avaliados. A modelagem é 

baseada somente na especificação da distribuição normal do tempo parado em serviço, 

inserida para cada linha. Os resultados são apresentados na Tablea 30.   

 

Tabela 30 - Resultados do tempo parado em serviço das linhas de ônibus: modelo de     

distribuição de tempo 

 
Linhas de ônibus 

L-026 L-200 L -222 L -1 L -2 L -3 L -4 

Simulados 

Média (s) 15,6 10,6 15,1 17,8 18,4 18,4 17,3 

Desvio 

Padrão (s) 
6,3 5,8 5,7 12,1 11,0 10,4 8,7 

#Observações 157 221 176 1103 510 1157 377 

Coletados 

Média (s) 17,0 12,9 15,6 16,5 23,9 19,7 21,4 

Desvio 

Padrão (s) 
3,5 5,5 2,9 10 11 10 10 

#Observações 8 12 9 54 17 63 20 

IC (Dif. 

entre 

Médias) 

LS 1,7 1,3 1,8 4,1 0,3 1,3 -4,1 

Dif. entre 

médias 
-1,4 -2,3 -0,5 1,3 -5,5 -1,3 -4,2 

LI -4,4 -5,8 -2,9 -1,5 -11,2 -3,9 -8,9 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Analisando os IC em cada uma das linhas de ônibus, percebe-se que os mesmos 

contêm o zero, o que significa que não existe diferença significativa entre os valores médios 

do tempo parado em serviço simulados e observados. Dessa forma, existem indícios para 

afirmar que o modelo representou bem esta medida de desempenho para o dia de análise.   

 

MODELO AVANÇADO DE PASSAGEIROS 

 

Este modelo contém mais parâmetros e detalhes a serem considerados do que o 

modelo anterior, sendo eles referentes à operação de embarque e desembarque, ocupação e 

capacidade dos veículos e tempo de abertura e fechamento das portas.  

Com relação à operação de embarque e desembarque, o modelo exige para cada 

linha a demanda de embarque horária no período de análise a ser avaliado. Porém, a demanda 

de desembarque é inserida como um valor fixo de porcentagem a partir da ocupação do 

veículo, atribuindo esse valor a todos os veículos pertencentes à linha. Isto é considerado 

como uma limitação do modelo, já que essa porcentagem é dependente da ocupação do 

veículo, variável que possível é relativamente difícil de se observar em campo. Além disso, o 

fato de ser um parâmetro fixo atribuído a todos os ônibus da linha pode superestimar ou 

subestimar o valor do tempo parado em serviço. 

Dito isso, foi necessário criar um artifício para representar o volume de 

desembarque médio por linha, ao invés de proporção da lotação. Considerando a capacidade 

de cada tipo de veículo, foi atribuído um valor de ocupação de passageiros para cada linha; 

esse valor, além de estar condicionado pela capacidade, esteve também em função da 

demanda média de embarque, já que o VISSIM não considera lotação do ônibus acima de sua 

capacidade nominal e, portanto, não permite o embarque no ônibus se ele atingir sua 

capacidade. Os valores de ocupação (passageiros) por linha foram: L-026:70; L-200: 100; L-

1: 50; L-2: 20; L-3: 20; e L-4: 10. Deste modo, uma linha que em média desembarcam 6 

passageiros (L-026), teria como porcentagem 8,5% (ocupação 70 passageiros) o qual 

representa sua média de desembarque observada.      

Ainda referente à operação de embarque e desembarque, o VISSIM considera 

também, para definir o tempo parado médio em serviço, o uso das portas para essa operação 

(o qual foi comentado na codificação), assim como o degrau por tipo de veículo.  

Na estimação da medida de desempenho analisada, é considerado no modelo o 

parâmetro Clearance Time, o qual considera o tempo de abertura e fechamento das portas 

mais outros atrasos que podem ocorrer por causa do serviço ao passageiro. Deste modo, 
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considerou-se como esse atraso adicional o tempo a partir do momento em que o passageiro 

passa pela porta até que ela começa a fechar (Door closure delay). Isto em razão de que em 

campo se observou essa situação em várias ocasiões, o que pode ser devido ao próprio sistema 

de cobrança da passagem nas linhas com tipo de veículos miniônibus (L-2 e L-3), onde é o 

próprio motorista quem realiza essa operação de cobrança. Neste modelo, o parâmetro é 

acrescentado ao parâmetro Clearance Time, sendo inserido por tipo de veículo, e obtendo 

como resultados: i) veículo padrão e articulado: 2,5s, ii) veículo básico: 1,9s e iii) veículo 

miniônibus: 2,4s. Por fim, a Tabela 31 apresenta os resultados obtidos segundo este modelo.   

 

Tabela 31 - Resultados do tempo parado médio em serviço das linhas de ônibus: modelo 

avançado de passageiros 

 Linhas de ônibus 

 L-026 L-200 L -222 L -1 L -2 L -3 L -4 

 Média (s) 13,4 10,9 11,9 14,6 13,0 12,4 12,3 

Simulados 
Desvio 

Padrão (s) 
1,8 3,2 2,7 7,7 4,0 7,6 5,7 

 #Observações 151 234 180 1105 512 1176 387 

Coletado 

Média (s) 17,0 12,9 15,6 16,5 23,9 19,7 21,4 

Desvio 

Padrão (s) 
3,5 5,5 2,9 10 11 10 10 

#Observações 8 12 9 54 17 63 20 

IC (Dif. 

entre 

Médias) 

LS -0,6 1,5 -2,3 0,9 -5,2 -4,8 -4,5 

Dif. entre 

médias 
-3,6 -2,0 -4,9 -1,9 -10,9 -7,3 -9,2 

LI -6,5 -5,5 -7,4 -4,7 -16,6 -9,9 -13,9 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se, através dos ICs construídos, que há indícios de que o modelo não 

representou bem o tempo parado médio em serviço na maioria das linhas. Identifica-se que 

somente as linhas L-200 e L-1 contiveram o zero nos seus intervalos, o que significa que não 

existe diferença significativa entre os valores de atraso médio simulados e observados 

referentes à medida de desempenho em questão. Apesar das linhas L-26 e L-222 apresentarem 

diferenças estatísticas entre os valores médios simulados e observados, os seus limites 

superiores se encontram muito próximo do zero, -0,6s e -2,3s respetivamente; assim como os 

seus valores médios, -3,6s (L-26) e -4,9s (L-222), o que se considera que para efeitos práticos 

podem-se mostrar insignificantes. Também, as linhas L-2, L-3 e L-4 não contém o valor zero 

nos seus ICs, indicando que existe estatisticamente uma diferença significativa entre os 

valores médios simulados e observados do tempo parado em serviço, o que pode ser devido a 

vários fatores como: número de observações consideradas para cada linha do dia de análise, 
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possíveis erros na medição dos diferentes parâmetros de entrada do modelo (tempos médios 

de embarque e desembarque, tempos médios de abertura e fechamento das portas) e diferença 

entre o volume médio de demanda de embarque simulado e observado.  

 

MODELO VISWALK 

 

A demanda de embarque por linha, para o tempo de análise, é inserida como 

volume relativo de passageiros. Nesse modelo foram realizadas as mesmas considerações 

feitas a respeito da ocupação dos ônibus no modelo avançado de passageiros.  

No que diz respeito ao parâmetro Door closure duration (tempo de fechamento 

das portas), foram coletados em todos os tipos de veículos considerados no estudo, 

alcançando valores médios entre 1,9s e 2,0s. Dado essa situação, considerou-se utilizar o valor 

default de 2s para todos os veículos. 

Com respeito aos parâmetros Door closure delay e Door clock duration before 

departure foi preciso realizar o seguinte ajuste entre eles. O baixo valor coletado (0,3s em 

média), em todas as linhas, no segundo parâmetro, retrata o fato de que em grande parte das 

observações o motorista não esperava a porta fechar por completo para iniciar o movimento, 

sendo o parâmetro considerado como zero. No VISSIM, não é permitido utilizar um valor 

inferior ao default (1s) para este parâmetro; deste modo, de maneira a representar a soma 

desses tempos, foi mantido este segundo parâmetro com seu valor default em todas as linhas, 

e foi atribuído ao parâmetro Door closure delay o valor da diferença entre o observado e o 

fornecido pelo software. Assim, as linhas de ônibus consideraram os seguintes valores para o 

parâmetro Door closure delay: i) L-026, L-200 e L-222: 1,8s (diferença de 0,7s no segundo 

parâmetro); e ii) L1: 0,8s, L-2: 2,0s, L-3: 0,9s, L-4: 1,4s (todas com diferenças no segundo 

parâmetro de 1s).   

Por último, este modelo considera na sua modelagem, a composição dos tipos de 

pedestres que definem as áreas das paradas avaliadas. Neste caso, a estação BRT corresponde 

à área 4 de pedestres e o ponto de parada à área 3, as quais foram definidas anteriormente suas 

composições. A velocidade desejada considerada é a mesma inserida para cada tipo de 

pedestres (explicado no item de pedestres). Os parâmetros do modelo de Força Social foram 

mantidos nos seus valores default. Os resultados referidos ao tempo parado médio em serviço 

para cada linha segundo este modelo, são apresentados na Tabela 32.   
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Tabela 32 - Resultados do tempo parado médio em serviço das linhas de ônibus: modelo 

Viswalk 

 Linhas de ônibus 

 L-026 L-200 L -222 L -1 L -2 L -3 L -4 

 Média (s) 16,1 11,1 15,4 18,1 17,3 18,7 18,5 

Simulados 
Desvio 

Padrão (s) 
5,6 5,1 5,1 12,1 8,5 10,5 12,0 

 #Observações 159 234 179 1102 516 1174 388 

Coletado 

Média (s) 17,0 12,9 15,6 16,5 23,9 19,7 21,4 

Desvio 

Padrão (s) 
3,5 5,5 2,9 10 11 10 10 

#Observações 8 12 9 54 17 63 20 

IC (Dif. 

entre 

Médias) 

LS 2,1 1,8 2,1 4,4 -0,9 1,5 1,8 

Dif. entre 

médias 
-0,9 -1,8 -0,2 1,6 -6,6 -1,0 -3,0 

LI -4,0 -5,4 -2,5 -1,3 -12,3 -3,6 -7,8 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Percebe-se na Tabela 32, através dos ICs, que excetuando a linha L-2, existem 

indícios de que o modelo representou bem a medida de desempenho avaliada nas linhas de 

ônibus. Apesar do IC da Linha L-2 não conter o valor zero e, estatisticamente, apresentar 

diferença significativa entre o tempo parado médio em serviço simulado e o observado, o 

valor do seu limite superior é muito próximo do zero. Também, percebe-se que seu valor 

médio de diferença (-6,6s) poderia ser considerado pequeno, o que, para efeitos práticos, pode 

ser considerada uma diferença insignificante. Desta forma, considera-se que não é preciso 

calibrar os parâmetros do modelo de Força Social, já que seus valores default representam 

bem a medida de desempenho observada em campo para o dia e período de análise.   

Por último, são comparados os resultados estimados nos três modelos aos 

observados em campo, Figura 59.   Constata-se, na Figura 59, com os modelos de distribuição 

de tempo e do Viswalk, são os que mostram, em todas as linhas de ônibus, os valores de tempo 

parado médio mais próximos aos observados em campo.  
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        Figura 59 - Comparação entre os modelos de estimação do tempo parado médio em    

serviço 

 
          Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O modelo de distribuição de tempo é o mais simples dos três modelos avaliados, 

tanto para a coleta em campo, como para a codificação e calibração. Considera-se que o 

modelo pode ser utilizado para estimar o atraso médio parado em serviço se não existir 

interesse por parte do analista em representar o comportamento dos passageiros na parada 

nem na operação de embarque e desembarque.  

Já o modelo avançado de passageiros requer um maior esforço de coleta e 

codificação dos tipos de veículos e operação de embarque e desembarque dos passageiros, por 

conta dos parâmetros que fazem parte do modelo. Isto traz como consequência maiores 

probabilidades de existir erros na coleta em campo de cada um destes parâmetros. Porém, este 

modelo pode ser utilizado se o objetivo for precisamente avaliar a operação dos passageiros 

nas linhas de ônibus e como os tipos de veículos podem influenciar nessa análise e no seu 

tempo parado médio em serviço.  

Quanto ao modelo Viswalk, considera-se que se encontra em um nível médio de 

dificuldade entre os três modelos: é um pouco mais complexo do que o modelo de 

distribuição de tempo, mas exige menor esforço em relação ao modelo avançado de 

passageiros, se o modelo de Força Social não precisar ser calibrado. Porém, o fato de 

considerar a velocidade desejada e as caraterísticas dos pedestres e definir a composição dos 

mesmos na parada em análise, permite que os passageiros sejam melhor representados e, por 

sua vez, também o tempo parado médio em serviço, apesar desta hipótese não ter sido 
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avaliada neste trabalho.  

 

5.2.2 Validação do modelo 

 

Esta fase é direcionada à validação dos modelos supostamente calibrados, para os 

modos pedestre, automóvel e transporte público. No modo bicicleta não foi realizada a 

validação devido à ausência de amostra disponível. Foram desenvolvidos procedimentos 

diferentes para cada um dos modos de transporte avaliados, apresentados nos seguintes itens.  

 

5.2.2.1 Pedestre  

 

Para este modo de transporte, decidiu-se utilizar nesta fase os dados concernentes 

ao dia 14 de setembro de 2017, no período de 10:30h às 12:00h, e assim, estimar o atraso 

médio a cada 15 minutos. Para isso, foram coletados os fluxos horários entre as quatro áreas 

de pedestres, sendo construída a matriz OD (APÊNDICE C), semelhante ao feito na fase de 

calibração. Foram coletados em campo, também, as porcentagens de violação (travessia 1: 

52%; travessia 2: 3%). Porém, devido a uma ineficiente visualização das chegadas dos 

pedestres na travessia 1, por conta do posicionamento da câmera de fiscalização eletrônica no 

dia mencionado, não foi possível contabilizar os atrasos de todos os pedestres nessa travessia. 

Dessa forma, decidiu-se validar os modelos de pedestres somente para a travessia 2.  

 Semelhante à fase de calibração, foram considerados nesta fase os mesmos tipos 

de pedestres (homem, mulher, jovem e idoso). As proporções de cada tipo de pedestre foram 

estimadas por meio de intervalos de confiança de 95%, utilizando uma amostra aleatória de 

tamanho n=109 pedestres. A amostra apresentou uma proporção de 27% de homens (IC95% 

[18–35] %), 36% de mulheres (IC95% [27-45] %), 23% de jovens (IC95% [8-21] %) e 15% 

de idosos (IC95% [8-21] %).  

 Foram realizadas no cenário de simulação C2 30 replicações com resolução de 

0,2s e com a mesma variação das sementes aleatórias utilizadas na calibração, além de 

considerar um tempo de 300s para o aquecimento da rede. Dessa forma, foi possível estimar o 

valor médio de atraso para cada intervalo de 15 minutos através das médias obtidas em cada 

uma das 30 replicações, dado que assim se diminui a variabilidade entre os valores médios do 

atraso em cada intervalo. Os resultados são expostos na Figura 60. 
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Figura 60 - Resultados da validação dos pedestres (travessia 2). IC da diferença entre médias 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A validação apresentou valores de atrasos médios simulados e observados muito 

próximos em todos os intervalos, com exceção do intervalo 1. Isto pode ser explicado pelo 

fato desse intervalo possuir um alto desvio padrão (28,5s) em apenas 66 observações. Por 

outro lado, percebe-se que apesar do valor do limite superior desse IC (-3,4s) estar próximo 

do zero, o valor médio da sua diferença apresenta um valor bastante distante do zero (-10,6s), 

o que demostra que o modelo calibrado não representou bem esse intervalo.  

Foram comparadas também as distribuições dos atrasos individuais dos pedestres 

simulados e observados, Figura 61. Observa-se que o modelo oferece um bom ajuste aos 

dados de campo, embora o teste de aderência χ2, com nível de significância de 5%, rejeitou a 

hipótese nula (n=688; valor-p=1,1E-04) de que os dados possam ter vindo da distribuição de 

probabilidade representada pelo modelo de simulação.  

 

                     Figura 61 - Distribuição de frequência dos atrasos simulados e observados   

(travessia2) 

.  

                           Fonte: Elaborada pela autora. 
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Por fim, avaliando todos os resultados, conclui-se que o modelo definido no 

simulador VISSIM 9 para a travessia 2 de pedestres é capaz de representar de forma 

satisfatória o comportamento dos mesmos quanto ao seu atraso médio.   

 

5.2.2.2 Automóvel 

 

Uma vez calibrado o modelo de car-following W74 na etapa de calibração, 

efetuou-se o procedimento de validação do modelo através da avaliação do atraso de controle 

médio. A medida de desempenho foi avaliada em intervalos de 15 minutos, para cada um dos 

cinco dias de análise. Vale ressaltar que a estimação do atraso de controle através do 

simulador VISSIM é feita a partir da diferença entre o atraso considerando o sinal semafórico 

e o atraso sem a presença do mesmo. 

A demanda horária foi inserida para cada intervalo de 15 minutos em cada um dos 

dias avaliados. Também, foi inserida a seção que se desejava coletar o atraso médio de 

controle, sendo desde o final da aproximação, até a faixa de retenção.   

 Para cada dia de análise, e para cada cenário (com e sem a presença do sinal 

semafórico), foram realizadas 30 replicações com resolução de 0,2s, variando a semente 

aleatória em cada replicação. Desse modo, foram estimados os atrasos médios de controle 

para cada um dos cinco dias avaliados em intervalos de 15 minutos.  

Os resultados mostraram que o atraso médio sem a presença do sinal semafórico 

foi zero; segundo o HCM2010, este atraso sem a presença do sinal é chamado atraso 

geométrico, ou seja, o qual depende apenas das características geométricas, composição 

veicular e demanda do tráfego. Desse modo, o atraso médio de controle estimado pelo 

VISSIM será o estimado considerando a presença do sinal semafórico.  Os resultados são 

apresentados na Tabela 33 e na Figura 62.  

Por último, foram realizados dois tipos de análise para os resultados obtidos: o 

primeiro foi direcionado a avaliação dos erros percentuais entre os valores de atraso médio 

simulados e os estimados em campo; a segunda análise esteve orientada à correlação entre as 

amostras.  
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  Tabela 33 - Atraso médio de controle estimado pelo VISSIM e em campo. Modo automóvel 

Dia de 

análise 
Variável 

Intervalos de 15 minutos  

Int.1 Int.2 Int.3 Int.4 Int.5 Int.6 Int.7 Int.8 

Dia 1 

Fluxo 

 (veic/h) 
352 344 376 416 464 560 484 444 

Atraso campo 

(s/veic) 
60,2 60,4 50,3 55,3 66,7 84,4 63,3 66,4 

Atraso VISSIM 

(s/veic) 
55,1 54,5 57,4 59,4 65,7 92,1 99,5 72,8 

EPM (%) -8 -10 14 7 -2 9 57 10 

Dia 2 

Fluxo  

(veic/h) 
360 340 360 420 468 460 476 500 

Atraso campo 

(s/veic) 
47,8 51,8 63,8 60,2 59,5 69,5 58,3 55,0 

Atraso VISSIM 

(s/veic) 
54,7 54,4 56,5 61,4 68,6 74,0 64,6 81,4 

EPM (%) 14 5 -11 2 15 7 11 48 

Dia 3 

Fluxo  

(veic/h) 
312 352 308 304 448 460 464 396 

Atraso campo 

(s/veic) 
- 58,9 50,7 64,8 54,3 65,9 63,4 51,5 

Atraso VISSIM 

(s/veic) 
- 54,7 54,4 53,5 62,7 67,9 64,3 63,7 

EPM (%) - -7 7 -17 15 3 1 24 

Dia 4 

Fluxo  

(veic/h) 
388 356 336 452 476 468 468 464 

Atraso campo 

(s/veic) 
- 44,8 59,6 54,5 66,3 87,2 68,2 80,4 

Atraso VISSIM 

(s/veic) 
- 53,4 54,6 61,9 70,5 75,8 73,0 75,8 

EPM (%) - 19 -8 14 6 -13 7 -6 

Dia 5 

Fluxo  

(veic/h) 
348 372 336 352 408 452 432 508 

Atraso campo 

(s/veic) 
66,6 45,0 58,5 51,3 65,3 63,8 - 60,3 

Atraso VISSIM 

(s/veic) 
53,4 54,9 55,7 55,6 59,3 64,5 - 74,6 

EPM (%) -20 22 -5 8 -9 1 - 24 

    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Tabela 33, observa-se que apenas oito observações de atraso médio de controle 

apresentaram um erro percentual maior do que 15% em relação aos valores estimados em 

campo, o que equivale a 21% das observações analisadas. Entre as observações que 

apresentam erros percentuais maiores do que 15%, identificou-se duas observações com 

valores de erros relativamente altos, 57% e 48%, nos intervalos 7 e 8, dos dias de coleta 1 e 2, 

respectivamente. Essas altas diferenças percentuais revelam uma superestimação do atraso de 

controle pelo simulador, o que pode ser explicado pela influência de algumas variáveis.  
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Uma hipótese ao respeito da superestimação pelo VISSIM pode ser explicada pela 

não representação, na modelagem, de algumas impedâncias que acontecem em campo, como 

por exemplo, a presença do ponto de parada e o comportamento de mudança de faixa. 

Destaca-se, ainda, como uma possível causa para os erros percentuais altos, a alta 

demanda veicular nos intervalos correspondentes; percebe-se que os erros de 57% e 48% 

ocorreram nos intervalos 7 (fluxo veicular de 488 veic/h) e 8 (fluxo veicular de 500 veic/h) 

dos dias 1 e 2, respectivamente. Esses intervalos são precisamente os últimos considerados na 

avaliação do atraso e, portanto, a superestimação do atraso pelo simulador pode estar 

relacionada ao acúmulo de demanda nesses intervalos, ocasionando, assim, uma fila 

acumulada que não é escoada da mesma maneira que acontece em campo. Vale ressaltar que 

as demandas veiculares nesses intervalos não só representam os maiores valores nos dias 

correspondentes, como também constituem os maiores valores de demanda quando 

considerados os outros intervalos dos demais dias analisados.  

Além da velocidade de fluxo livre, a acumulação de demanda e a forma de 

escoamento da fila pelo simulador, tem-se ainda outro fator que pode ter contribuído para a 

obtenção desses altos erros entre os métodos: as conversões à direita e à esquerda realizadas 

na interseção. Apesar de ser representada no VISSIM a distribuição percentual das conversões 

segundo observado em campo, na modelagem foram utilizados os parâmetros default do 

modelo de mudança de faixa; dessa forma, a modelagem pode não ter sido capaz de 

representar com precisão a realidade estudada.  

 

              Figura 62 - EPM entre o atraso médio de controle estimados pelo VISSIM  

              e em campo 

 

                 Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na Figura 62, tem-se uma melhor representação dos erros percentuais dos valores 

de atraso médio de controle ao longo do tempo. Observa-se que, para determinados intervalos 

de 15 minutos, os erros percentuais dos dias analisados sofrem variação entre 2% e 17%, 

(intervalos 3, 4, 5 e 6), enquanto em outros intervalos a variação dos erros encontra-se entre 

7% e 57%. Percebe-se, ainda, que, em geral, existe uma tendência de os erros aumentarem na 

medida em que há aumento e consequente acumulação de demanda, situação refletida nos 

dias 1 e 2, nos intervalos 7 e 8, respectivamente, assim como nos dias 4 e 5, nos intervalos 6 e 

8, respectivamente. 

Uma análise de correlação entre os valores de atraso simulados e observados em 

campo foi realizada com nível de significância de 5%. O teste de hipótese sugere que a 

hipótese nula de correlação pode ser rejeitada, o que significa que há indícios de que existe 

uma correlação entre os valores amostrais, apresentando um coeficiente de correlação 

amostral r=0,57 para 37 observações de pares da variável. A Figura 63 apresenta esses 

resultados.  

É possível observar, na Figura 63, os pontos que representam os altos erros 

percentuais mencionados anteriormente. Apesar disso, tem-se que a maioria dos pares 

amostrais se encontra bastante próxima à linha identidade, ou seja, os erros são menores do 

que aqueles pares mais distantes.  

 

                   Figura 63 - Análise de correlação entre os valores de atraso médio pelo 

                   VISSIM e os estimados em campo. Modo automóvel 

 

                       Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.2.2.3 Transporte público 

  

Para a validação do modelo de transporte público foram utilizados os dados 

referentes ao dia 14 de setembro de 2017, no que diz respeito não somente às linhas de ônibus 

e à demanda média de embarque e desembarque em cada uma delas, mas também às 

caraterísticas dos pedestres na estação BRT e no ponto de parada.  

Dado que foi o melhor modelo na etapa de calibração, que representou o tempo 

parado médio em serviço e, que o principal objetivo neste estudo é avaliar medidas de 

desempenho dos diferentes modos de transporte considerando um ambiente multimodal, 

decidiu-se validar o tempo parado médio em serviço dos ônibus através do modelo Viswalk.  

Para a estação BRT, foi possível coletar, através das filmagens da ETUFOR, a 

demanda de embarque e desembarque dos passageiros por linha de ônibus, também no 

período de 10:30h às 12:00h; já no ponto de parada, não foi possível coletar essas variáveis 

em todos os ônibus das linhas que operam nela, pois como foi explicado anteriormente, não 

existia visualização suficiente para isso, devido às aglomerações de passageiros ao se 

conflitarem, durante o embarque e desembarque, na área de espera quando coincidiram vários 

ônibus (3 a 4) em operação ao mesmo tempo na parada.  

 Visto que no dia 5 de setembro 94% dos passageiros que entraram no ponto de 

parada embarcaram nas quatro linhas de ônibus, e se tratando de um dia útil da semana e no 

mesmo período de análise do que no dia 14 de setembro, decidiu-se considerar essa mesma 

porcentagem de embarque para este dia de validação. Da mesma forma, foram estimadas as 

porcentagens de embarque para cada linha no dia 5 de setembro, sendo atribuído o mesmo 

valor ao dia 14, mesmo que o volume de pedestre que entrou na parada tenha sido diferente. 

Deste modo, obteve-se o volume relativo de passageiros que embarcaram em cada linha.  

Quanto à porcentagem de desembarque, foi considerado o mesmo valor 

encontrado no dia 5 de setembro em cada uma das linhas. Os parâmetros relativos ao tipo de 

veículo e linhas de ônibus, como o Door closure duration, Door closure delay e o Door lock 

duration before departure, foram mantidos iguais aos considerados no dia 5 de setembro.  

A Tabela 34 apresenta os valores coletados em campo referentes ao tempo parado 

médio em serviço, ao volume de passageiros que embarca e o volume de veículos que 

operaram nesse dia, todos atribuídos a cada linha de ônibus.  
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Tabela 34 - Dados coletados nas linhas de ônibus no dia 14 de setembro 2017 

 Linhas de ônibus 

 L-026 L-200 L -222 L -1 L -2 L -3 L -4 

Tempo 

parado médio 

em serviço 

Média (s) 16,1 10,9 16,5 16,5 15,3 15,9 15,2 

Des. Pad. (s) 2,7 2,8 3,8 10,0 6,5 6,8 7 

#Observações 9 12 8 54 20 61 14 

Demanda de 

embarque 

passageiros  

Volume de 

passageiros 

(passag) 

36 38 13 200 55 195 50 

Volume de veículos (veic) 9 12 8 54 15 61 14 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dado que para a utilização do modelo Viswalk é preciso considerar as 

caraterísticas e as travessias dos pedestres entre as áreas avaliadas dos mesmos, e que os 

cenários C3 e C2 foram os que melhor representaram a realidade nas travessias 1 e 2, 

respectivamente. Da mesma forma, considerou-se a composição dos pedestres estimada na 

estação BRT e no ponto de parada correspondente ao dia 14 de setembro, as quais também 

foram utilizadas nas análises relativas à validação do atraso médio dos pedestres.  

Os resultados da modelagem para o tempo parado médio em serviço para cada 

linha de ônibus, e suas correspondentes comparações com os valores observados em campo, 

são apresentados na Figura 64.   

Como apresenta a Figura 64a, é possível perceber que os valores dos tempos 

parado médio em serviço simulados e observados, em todas as linhas, são muito parecidos. 

Porém, decidiu-se realizar um IC com grau de confiança de 95% para a diferença entre estes 

valores e avaliar a significância das mesmas. Ainda segundo a Figura 64b, todas as linhas, 

exceto a linha L-3, oferecem indícios de que não existe diferença significativa entre os valores 

médios simulados e observados da medida de desempenho em análise. Porém, apesar da linha 

L-3 não conter o valor zero no seu IC, os limites do intervalo não estão muito diferentes de 

zero.  
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Figura 64 - Resultados da validação do tempo parado médio em serviço para o transporte     

público 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Portanto, considera-se que o modelo Viswalk representa bem a demanda de 

embarque média de passageiros em todas as linhas de ônibus em estudo e que, segundo já 

demostrado, a mesma exerce influência sobre a estimação do tempo parado médio em serviço. 

Desta forma, tem-se que o modelo Viswalk está validado e representa bem a realidade em 

estudo. 

  

5.3 Comparação dos modelos com o HCM  

 

Através desta etapa, conclui-se a aplicação do método proposto neste trabalho de 

pesquisa. Nela, será aplicado diretamente o método proposto pelo HCM para a avaliação dos 

modos pedestres, bicicleta e automóvel em uma interseção semaforizada, sendo comparados 

os resultados com os obtidos na modelagem no VISSIM. Nos seguintes itens serão expostos 

os resultados de cada uma das avaliações desenvolvidas, o que permitiu identificar as 

vantagens e desvantagens de cada tipo de modelagem. 

 

5.3.1 Pedestre  

 

A definição do nível de serviço para pedestres em uma interseção semaforizada, 

pelo HCM, é definida pela qualidade na travessia; a estimação do atraso do pedestre constitui 

uma das etapas para definir o seu nível de serviço. Neste trabalho será avaliada somente essa 

medida de desempenho. O atraso sofrido, segundo o modelo proposto, é função apenas do 



161 

 

tempo de ciclo e do tempo de verde efetivo. 

A estimação do atraso pelo HCM foi realizada pela Equação 1. A interseção objeto 

de estudo possui ciclo de 160s e dois estágios, sendo 44s de verde para o estágio de pedestres. 

A aplicação das Equações 1 e 2 resulta em uma estimativa de atraso médio de 39s/ped para 

ambas as travessias analisadas. Este resultado representa uma superestimação do valor 

observado em campo de 35% para a travessia 1 (29s/ped) e de 22% para a travessia 2 

(32s/ped).  

Para realizar uma comparação mais aprofundada, decidiu-se comparar este 

resultado estimado pelo HCM com os valores obtidos em todos os cenários de simulação da 

modelagem do VISSIM e os observados em campo, considerando todos os pedestres. Isto 

inclui os pedestres violadores, não-violadores e os que chegaram durante o sinal verde. Dessa 

forma, é possível identificar as vantagens e desvantagens de ambos modelos. Os resultados 

são apresentados na Figura 65.  

 

      Figura 65 - Aplicação do HCM para o atraso dos pedestres nos cenários de simulação  

 

        Fonte: Expósito Martín et al, (20--). 

 

Segundo o esperado, nota-se que para ambas travessias, existe uma 

superestimação pelo HCM do valor do atraso obtido nos cenários de simulação C2, C3, C4 e 

C5. Observa-se como a superestimação aumenta quando aumenta a proporção de pedestres 

livres. Isto pode ser explicado, em grande parte, pela não consideração de pedestres que 

violam o sinal semafórico na modelagem do HCM. Outros fatores que contribuem é a 

inadequação das premissas de chegada determinística, sendo observado em campo e 

demostrado anteriormente que a mesma acontece de forma aleatória nas duas travessias; e o 

cálculo de verde efetivo. Para este último fator, não foi realizada neste trabalho a verificação 
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de adequabilidade do valor de quatro segundos, associado ao tempo durante o vermelho 

piscante em que ainda ocorrem travessias e que o manual destaca que pode ser alterado 

conforme as condições da travessia analisada.  

A comparação entre os valores de atraso médio de campo e os estimados pelo 

HCM e o VISSIM são apresentados na Figura 66.  

 

         Figura 66 - Comparação dos atrasos médios pelo VISSIM e HCM nos cenários           

escolhidos 

 

           Fonte: Expósito Martín et al, (20--). 

 

Na travessia 1, a superestimação em 35% pelo HCM equivale a um valor de 

10s/ped, enquanto na travessia 2 a superestimação em 22% corresponde a um valor de atraso 

de 7s/ped. Essa diferença entre as duas travessias é causada pela diferença entre a 

porcentagem de violação observada em cada uma delas, sendo na travessia 1 (59%) maior do 

que na travessia 2 (10%).  

Na travessia 1, a estimação pelo VISSIM foi 10 s/ped menor (11%) do que a 

estimação realizada pelo HCM. A estimativa do VISSIM foi igual ao valor encontrado em 

campo, 29s/ped. Na travessia 2, o VISSIM realiza uma estimação de 2s/ped (5%) menor do 

que a estimação pelo HCM. Em relação ao atraso coletado em campo, o VISSIM apresenta 

uma diferença de 5s/ped (erro de 16%).  

Além da não representação dos pedestres violadores, outra hipótese para a 

superestimação do atraso pelo HCM pode ser a de que o valor default de 4 segundos de 

acréscimo ao tempo de verde para compor o verde efetivo seja baixo para a travessia em 

estudo. Desse modo, foi realizada uma análise de sensibilidade deste fator, variando-o de 0 a 

10 s, em incrementos de 1s. Para o fator igual a 0s, a estimativa de atraso médio foi de 42 

s/ped; quanto para o fator igual a 10s, a estimativa de atraso diminuiu para 35 s/ped. Para que 

a estimativa do HCM ficasse igual ao valor de atraso de campo, o fator precisaria ser igual a 
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20s para a travessia 1 e 15s para a travessia 2, valores esses bastante altos.  

Por fim, a abordagem macroscópica do HCM resulta em valores médios de atraso 

sem considerar caraterísticas dos pedestres, como idade e gênero. Elas podem influenciar no 

atraso naquelas travessias onde exista uma alta porcentagem de violação do semáforo, visto 

que podem impactar notavelmente no processo de aceitação de brechas. Todavia os modelos 

do VISSIM, apesar de sua flexibilidade e possibilidade de modelar cenários mais complexos, 

exigem esforços de coleta de dados e de calibração bem maiores.  

 

5.3.2 Bicicleta  

 

O atraso foi estimado pelo HCM utilizando a Equação 3. A interseção objeto de 

estudo possui ciclo de 160s e dois estágios, sendo 99s de verde para o estágio de pedestres. A 

aplicação da Equação 3 resulta em uma estimativa de atraso médio de 15s/bicicleta para 

ambos os sentidos de circulação e nos dois dias de análise. Este resultado representa uma 

superestimação do valor observado em campo de 100% para o sentido oeste-leste 

(0,0s/bicicleta) e de 99% para o sentido leste-oeste (0,2s/bicicleta).  

Com o intuito de realizar uma comparação mais aprofundada, decidiu-se comparar 

o resultado estimado pelo HCM com os valores obtidos nos dois cenários de simulação da 

modelagem do VISSIM e os observados em campo. Os resultados são expostos na Figura 67 e 

Figura 68. 

Conforme o esperado, observa-se em ambos os sentidos de circulação e nos dois 

dias de análise, uma superestimação pelo HCM do valor do atraso estimado em campo. Esta 

diferença pode ser explicada pelo fato do HCM não considerar o comportamento de violação 

do sinal pelos ciclistas. Outro fator que contribui com essa diferença é a inadequação das 

chegadas das bicicletas, já que o HCM tem como premissa a chegada determinística e, em 

campo, as chegadas acontecem de forma aleatória, segundo foi discutido na etapa de coleta de 

dados.  
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  Figura 67 - Comparação do atraso pelo HCM-VISSIM-Campo para as bicicletas 

 

   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

                Figura 68 - Relação entre os atrasos simulados x coletado. Modo Bicicleta  

 

                   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A comparação entre o HCM e o VISSIM se realizou nos dois cenários de 

simulação definidos no software (violação e não-violação) e em ambos os sentidos de 

circulação. No cenário de não-violação, o HCM superestimou o valor estimado no VISSIM 

em 15% no sentido oeste-leste, o equivalente a um valor de atraso de 2s/bicicleta, e em 25% 

no sentido leste-oeste, o correspondente a um valor de atraso de 3s/bicicleta. Já no cenário 
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onde ocorreu a violação, o valor superestimado de atraso pelo HCM, nos dois sentidos de 

circulação, foi de 12s/bicicleta (erro de 80%). Observa-se que a maior diferença entre os 

valores de atraso foi precisamente no cenário onde ocorreu violação do sinal semafórico pelos 

ciclistas. Isto é causado pela não consideração deste comportamento no HCM. 

Portanto, recomenda-se a não utilização do método proposto pelo HCM naqueles 

cruzamentos semafóricos onde a violação do sinal pelos ciclistas ocorra de forma expressiva, 

como o caso estudado.  

 

5.3.3 Automóvel   

 

Nesta etapa realizou-se a comparação entre o atraso estimado pelo método de 

cálculo do HCM com o atraso estimado em campo (HCM x Campo), comparando em seguida 

esses resultados com os estimados através da microssimulação.  

Aplicando o modelo do HCM, estimou-se o atraso em intervalos de 15 minutos 

nos cinco dias de análises considerados para esse modo de transporte (20, 21, 22, 23, e 26 de 

março de 2018) no período de 10:00 às 12:00h. Para comparar os resultados do modelo com 

os dos coletados em campo, utilizou-se também o EPM e a correlação linear amostral como 

medidas de ajustes. Os resultados são apresentados na tabela 35 e Figura 69. 

 

     Tabela 35 - Atraso médio de controle estimado pelo HCM e em campo. Modo automóvel  

Dia de 

análise 
Variável 

Intervalos de 15 minutos  

Int.1 Int.2 Int.3 Int.4 Int.5 Int.6 Int.7 Int.8 

Dia 1 

Fluxo 

 (veic/h) 
352 344 376 416 464 560 484 444 

Grau de 

Saturação (%) 
49 48 53 58 65 78 68 62 

Atraso campo 

(s/veic) 
60,2 60,4 50,3 55,3 66,7 84,4 63,3 66,4 

Atraso HCM 

(s/veic) 
53,5 52,9 53,3 55,0 55,6 76,4 65,5 56,1 

EPM (%) -11 -12 6 -1 -17 -9 4 -15 

Dia 2 

Fluxo  

(veic/h) 
360 340 360 420 468 460 476 500 

Grau de 

Saturação (%) 
50 48 50 59 65 64 67 70 

Atraso campo 

(s/veic) 
47,8 51,8 63,8 60,2 59,5 69,5 58,3 55,0 

Atraso HCM 

(s/veic) 
58,5 52,7 53,0 55,5 55,7 83,9 59,0 56,9 

EPM (%) 22 2 -17 -8 -6 21 1 3 

Dia 3 

Fluxo  

(veic/h) 
312 352 308 304 448 460 464 396 

Grau de - 49 43 42 63 64 65 55 
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Saturação (%) 

Atraso campo 

(s/veic) 
- 58,9 50,7 64,8 54,3 65,9 63,4 51,5 

Atraso HCM 

(s/veic) 
- 53,1 52,0 52,1 552 59,1 56,3 53,7 

EPM (%) - -10 3 -20 2 -10 -11 4 

Dia 4 

Fluxo  

(veic/h) 
388 356 336 452 476 468 468 464 

Grau de 

Saturação (%) 
- 50 47 63 67 65 65 65 

Atraso campo 

(s/veic) 
- 44,8 59,6 54,5 66,3 87,2 68,2 80,4 

Atraso HCM 

(s/veic) 
- 52,3 55,1 55,6 55,7 68,5 58,7 58,5 

EPM (%) - 19 -7 2 -16 -21 -14 -27 

Dia 5 

Fluxo  

(veic/h) 
348 372 336 352 408 452 432 508 

Grau de 

Saturação (%) 
50 52 47 49 57 63 - 71 

Atraso campo 

(s/veic) 
66,6 45,0 58,5 51,3 65,3 63,8 - 60,3 

Atraso HCM 

(s/veic) 
58,9 56,8 53,2 52,8 54,8 59,6 - 65,8 

EPM (%) -20 22 -5 8 -9 1 - 24 

       Fonte: Elaborada pela autora. 

                     

                   Figura 69 - EPM entre o atraso médio de controle estimado pelo HCM 

                   e em campo 

 

                       Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Apesar do método utilizado na estimação do atraso em campo ter sido o 

recomendado pelo HCM, existem diferenças entre os valores obtidos em campo e aqueles 

obtidos através do modelo. Observa-se que os maiores erros percentuais estimados entre os 

modelos são de 27% e 24%, no intervalo 8 dos dias 4 e 6, respectivamente. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que o grau de saturação permanece estável em cerca de 65% a partir do 

intervalo 6 em ambos os dias. Essa situação pode ser causada pela análise exposta por Akçelik 
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e Nagui (2003), em que foi demostrado que o componente de atraso aleatório proposto pelo 

HCM influencia consideravelmente na estimação do atraso de controle quando os valores do 

grau de saturação são maiores do que 60%. Dessa forma, e analisando todas as observações de 

erros percentuais maiores do que 15% (13, no total), percebe-se que a maioria delas (8 

observações) apresenta grau de saturação maior do que 60%.  

Além do grau de saturação, tem-se como hipótese que outros fatores podem ter 

influenciado na superestimação dos valores de atraso estimado pelo modelo do HCM. Um 

desses fatores é o tempo perdido no início e no final na fase semafórica, tendo sido 

considerado o valor default de 2s para ambos. Outro fator que pode ter causado essa diferença 

é a agregação das faixas na análise, já que, segundo o HCM, a configuração das conversões 

presentes em campo sugere que sejam feitas análises desagregadas para cada faixa e não 

considerando um único grupo de faixas, como realizado.  

Assim como na modelagem feita no VISSIM, tem-se como hipótese para a 

subestimação do atraso pelo HCM a presença do ponto de parada no meio de quadra, a qual 

pode ter influenciado no atraso automóveis. Isso pode ser explicado pelo fato do ponto de 

parada interromper a circulação da aproximação quando a mesma está em serviço, fazendo 

com que os veículos circulem em apenas uma faixa, diminuam a velocidade de aproximação 

e, assim, se mantenham em fila mais tempo do que o necessário.  

Observa-se na Figura 69 o comportamento dos erros percentuais ao longo do 

tempo nos cinco dias de análise. Percebe-se que existe uma oscilação na variação dos valores 

de erros entre os intervalos, para todos os dias analisados. Essas oscilações podem ser 

causadas pelo aumento da demanda em determinados intervalos, o que pode gerar a formação 

de filas maiores e, por sua vez, um aumento do grau de saturação e consequentemente dos 

valores de atraso médio. Para graus de saturação menores do que 60%, os erros tendem a 

estar, geralmente, entre 2% e 11%.  

Identifica-se, ainda na Figura 69, um aumento nos erros no intervalo 8. Essa 

situação pode estar associada ao fato de que o grau de saturação se mantem acima de 65% nos 

últimos intervalos do período analisado, como explicado anteriormente; a formação de 

grandes filas resultante disso afeta a estimação do atraso devido ao impacto de uma fila 

remanescente de veículos do intervalo anterior na operação dos demais.  

Foi realizada uma análise de correlação entre os atrasos médio estimados pelo 

modelo do HCM e os coletados em campo, com nível de significância de 5%. O teste de 

hipótese realizado demonstrou que a hipótese nula de correlação pode ser rejeitada (valor-p: 

0,012), o que significa que há indícios de que existe uma correlação entre os valores 
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amostrais, apresentando um coeficiente de correlação amostral r=0,58 para 37 observações de 

pares da variável. A Figura 70 apresenta esses resultados.  

 

                    Figura 70 - Análise de correlação (HCM x campo). Modo automóvel 

 

                       Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tem-se, aqui, apenas quatro pontos outlier, os quais representam os maiores erros 

percentuais entre os valores de atraso em determinados intervalos de 15 minutos, estando a 

maioria dos pares bastante próxima à linha identidade, o que reflete também a relação entre as 

amostras. Além disso, observa-se na figura como a maioria dos valores de atraso estimados 

pelo HCM se encontram entre os valores de 40s/veic-70 s/veic, assim como o observado em 

campo.  

Desse modo, sendo finalizada a aplicação da metodologia do HCM para esse 

modo de transporte, é possível realizar uma comparação entre esses resultados e os estimados 

pelo simulador VISSIM. Para isso, baseou-se a análise em quatro critérios comparativos: i) 

comportamento do atraso médio de controle em intervalos de 15 minutos; ii) coeficiente de 

correlação; ii) intervalo de confiança (IC 95%) para as médias das diferenças de atraso a cada 

15 minutos; e iii) EPAM Total das diferenças de atraso entre os modelos de simulação 

aplicados e os estimados em campo. A Figura 71 e Figura 72 apresentam os resultados.  
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. Figura 71 - Comparação de resultados de atraso a cada 15 minutos entre HCM e VISSIM.    

Modo automóvel 

 

            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 71 apresenta a comparação do atraso cada 15 minutos entre os modelos 

aplicados e os valores estimados em campo. É possível notar que existe, em geral, uma maior 

proximidade entre o modelo do VISSIM e a realidade, do que entre o modelo do HCM e a 

realidade; na maioria dos intervalos, os valores de atraso do VISSIM apresentam menores 

erros do que os estimados pelo HCM. O VISSIM apresentou 10 intervalos com diferença de 

erros acima de 15% e o HCM resultou em 13 intervalos com erros superiores a essa 

porcentagem.  Porém, considera-se que essa avalição por intervalos de 15 minutos não é 

suficiente para comparar os resultados obtidos por cada método. Assim, na Figura 72 constam 

os demais resultados da comparação desenvolvida 

Primeiramente, observa-se na Figura 72a uma ligeira superioridade do modelo do 

HCM quanto ao do VISSIM no que diz respeito ao coeficiente de correlação amostral. Dessa 

forma, espera-se que, uma vez que sejam avaliadas e mitigadas as hipóteses levantadas quanto 

às causas de diferenças, o simulador possa apresentar melhores resultados dos estimados 

atualmente e, assim, fornecer uma correlação ainda maior entre as variáveis.  
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        Figura 72 - Comparação dos resultados entre HCM e VISSIM. Modo automóvel 

 

          Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A fim de avaliar as diferenças entre os valores médios de atraso e confirmando a 

correlação existente entre ambos os modelos e o campo, realizou-se um intervalo de confiança 

com grau de confiança de 95% para as médias das diferenças entre os resultados, como 

apresentado na Figura 72b.  Os dois modelos apresentam diferenças estatisticamente 

significativas, todavia, observa-se que os limites inferiores de ambos os intervalos de 

confiança se encontram muito próximos do valor zero; para efeitos do atraso, essas diferenças 

entre as médias podem não ser representativas. Dessa forma, e analisando também a largura 

dos intervalos estimados, identifica-se uma leve superioridade nos resultados estimados pelo 

HCM quanto aos do VISSIM.  

Por último, e avaliando o erro percentual absoluto médio total das diferenças entre 

os valores de atraso estimados pelos modelos e o campo, identifica-se na Figura 72c como o 

VISSIM superestima os valores observados em campo, apresentando um erro percentual total 

positivo; enquanto isso, o erro estimado para o HCM apresenta um valor negativo, o que 

significa que, na maioria dos casos, os valores de atraso a cada 15 minutos foram 

subestimados. Uma análise do erro percentual absoluto, torna evidente como a menor 

diferença foi atingida pelo modelo do HCM, o que significa que seus resultados foram mais 

próximos da realidade do que os apresentados pelo VISSIM. 
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5.3.4 Vantagens e desvantagens dos modelos analisados 

 

Com o objetivo de resumir as comparações entre os dois modelos de simulação, 

para cada um dos modos de transporte, são apresentadas as vantagens e desvantagens de cada 

uma delas na Tabela 36.  

 

Tabela 36 - Vantagens e desvantagens da modelagem do atraso no HCM e no VISSIM 

Modos de 

transportes 

Vantagens 

HCM VISSIM  

Pedestre 

 Facilidade de aplicação. 

 

 Permite simulação individual dos pedestres. 

 Considera chegadas aleatórias. 

 Considera a violação do sinal pelos 

pedestres. 

 Flexibilidade em modelar cenários variados 

 Considera caraterísticas dos pedestres como 

idade e gênero. 

 Permite a calibração dos parâmetros para 

representar diferentes padrões de 

comportamento. 

Bicicleta 
 Facilidade de aplicação 

 Permite simulação individual dos ciclistas. 

 Considera chegadas aleatórias. 

 Considera a violação do sinal pelos 

ciclistas. 

 Flexibilidade em modelar cenários variados. 

 Permite a calibração dos parâmetros para 

representar diferentes comportamentos.  

Automóvel 
 Facilidade de aplicação 

 Permite a consideração de diversos fatores 

que influenciam na estimação do atraso. 

 Permite a calibração dos parâmetros nos 

modelos comportamentais.  

 Permite a criação de cenários variados.  

Desvantagens 

Pedestre 

 Não representa pedestres individualmente 

 Considera chegadas determinísticas. 

 Não considera a violação do sinal 

 Maior esforço de coleta e de modelagem. 
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semafórico pelos pedestres. 

 Não considera caraterísticas dos pedestres 

como idade e gênero.  

 Não representação de travessias fora da faixa de circulação. 

 Não representação da travessia de pedestres quando existe bloqueio da faixa 

de travessias pelos veículos, dada acumulação de fila na interseção à montante. 

Bicicleta 

 Não representa bicicletas individualmente 

 Considera chegadas determinísticas. 

 Não considera a violação do sinal 

semafórico pelos ciclistas. 

 Maior esforço de coleta e de modelagem. 

 

 Não permite a circulação dos ciclistas quando existe ocupação da área de 

conflito. 

Automóvel 

 Não representa automóvel individualmente. 

 Não considera as filas que não são escoadas 

totalmente da interseção à montante.  

 Não considera a violação dos pedestres e 

ciclistas, o que pode influenciar no atraso 

de controle. 

 Maior esforço de coleta e de modelagem. 

 Não fornece o atraso de controle como 

output. 

 

Fonte: Elaboradoa pela autora. 

 

5.4 Considerações finais do capítulo 

 

Esse capítulo apresentou a aplicação do método proposto nesta tese. As MDs 

escolhidas para a análise dos diferentes modos na interseção semaforizada foram: atraso 

médio (pedestre, bicicleta e automóvel) e tempo parado médio em serviço (transporte 

público). Foram apresentados os dados coletados para as correspondentes avaliações dessas 

MDs; assim, como os resultados estimados através da modelagem pelo VISSIM. Finalmente, 

realizou-se uma comparação dos resultados obtidos através da microssimulação com os 

estimados pela metodologia do HCM2010.  

Para o modo pedestre foram considerados quatro tipos (homem, mulher, jovem e 

idoso) e foram utilizados os modelos RP e Força Social do VISSM. Através da estimação de 

velocidade desejada, identificou-se o esperado, que os jovens foram os mais velozes e os 

idosos os menos velozes. Estimou-se também o grau de violação do sinal vermelho para cada 

travessia pedonal analisada, resultando em valores bastante diferentes: 59% na travessia 1 e 

10% na travessia 2. Isso influenciou na estimativa dos valores de atraso em intervalos de 15 
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minutos e para cada tipo de pedestre em ambas as travessias. A estimação da brecha crítica, 

por tipo de pedestre, permitiu identificar que os homens apresentaram os menores valores 

(4,9s na travessia 1 e 4,3s na travessia 2) e os idosos os maiores (6,1s na travessia 1 e 5,7s na 

travessia 2). Para a estimação da proporção de pedestres livres foram propostos três medidas-

alvo de calibração (o atraso médio, a distribuição dos atrasos individuais e a taxa de violação), 

resultando em proporções de pedestres livres calibradas de 50% para a travessia 1 e 25% para 

a travessia 2  

Com o objetivo de avaliar também os resultados da calibração por tipo (homem, 

mulher, jovem e idoso) e por classe (violadores e não-violadores) de pedestre. De modo geral, 

é possível concluir que os modelo de microssimulação representaram bem os atrasos médios 

observados dos diferentes tipos de pedestres violadores e não-violadores da amostra de 

calibração. Também, no intuito de avaliar se os atrasos médios simulados entre os tipos de 

pedestres tinham média iguais, aplicou-se o teste ANOVA com nível de significância de 5%. 

Para os pedestres violadores, os resultados sugerem que, em cada travessia, há diferença 

estatística significativa de atraso médio entre os tipos de pedestres, ocasionada pelas 

diferenças de brecha crítica e velocidade desejada entre os modos. Já nos tipos de pedestres 

não-violadores, os resultados não indicaram diferença estatística significativa, pois a travessia 

nesses casos não se dá por meio de brechas, e sim pelo tempo de verde. Também, realizou-se 

a análise de sensibilidade para os parâmetros Tau e React to N (modelo de Força Social) na 

avaliação do impacto no atraso dos pedestres violadores, não-violadores e de todos os 

pedestres (inclui os que chegam no sinal verde). Os resultados demonstraram que os 

parâmetros não exerceram impacto significativo nessa MD em nenhuma das duas travessias. 

Dessa forma, o modelo proposto para a modelagem de pedestre baseou-se na consideração 

dos parâmetros do modelo de Força Social em valores default. Com relação ao modelo de RP 

foram utilizados os valores de brecha crítica estimados para cada tipo de pedestre em cada 

travessia segundo um método proposto na literatura. O modelo de microssimulação como um 

todo foi satisfatoriamente validado na travessia 2, pois na travessia 1 houve problema de 

coleta para a amostra da validação. 

 No modo bicicleta, estimou-se em campo valores de atraso de 0,0 s/bicicleta em 

ambos os sentidos de circulação, dado que os ciclistas não respeitaram o sinal semafórico. 

Esse comportamento foi possível representa-lo no VISSIM, através do modelo AC, estimando 

valores de atraso médios simulados de 2s/bicicleta. Por tanto, considera-se que o modelo 

conseguiu representar a realidade em estudo, utilizando os valores do modelo em default.  

Quanto ao modo automóvel, os valores de atraso foram estimados em intervalos 
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de 15 minutos. Foi considerado o modelo car-following, do qual foi coletado em campo o 

parâmetro ax, enquanto os parâmetros bx_add e bx_mult foram calibrados através de tentativa 

e erro e utilizando como medida-alvo o fluxo de saturação. A validação do modelo foi 

realizada através da estimação do atraso médio de controle observado em campo segundo o 

método de coleta do HCM. A pesar do VISSIM ter superestimado a MD em alguns intervalos, 

foi estimada uma correlação de 57% com os valores estimados em campo. Porém, acredita-se 

ainda em melhores resultados, através da microssimulação, se as hipóteses forem confirmadas 

e atendidas. Os valores médios de atraso estimados se encontram entre 40-70s/veic.  

No modo transporte público por ônibus, foram consideradas as três linhas de 

ônibus com serviço na estação BRT; enquanto no ponto de parada as 30 linhas de ônibus que 

operam nela foram agregadas em quatro tipos: segundo o tipo de linha (urbana ou 

metropolitana) e tipo de veículo (básico e miniõnibus). Para cada linha de ônibus, foram 

estimados os valores médios do tempo parado médio em serviço na parada aplicando os três 

modelos propostos pelo VISSIM para essa análise. Os parâmetros dos modelos avançado de 

passageiros e Viswalk foram coletados e inseridos como dados de entrada. Para o modelo 

Viswalk, os parâmetros de Força Social foram mantidos em default. Observou-se que os três 

modelos são capazes de representar bem o tempo parado médio em serviço das linhas de 

ônibus avaliadas. Porém, concluiu-se que o modelo Viswalk foi o escolhido para o estudo, não 

só pela qualidade dos resultados, mas pela capacidade de modelar detalhadamente a 

integração dos modos pedestre e transporte público.   

Por último, realizou-se uma comparação entre os valores com o VISSIM e com o 

HCM para os modos pedestre, bicicleta e automóvel. Para o modo pedestre, o HCM 

superestimou em ambas as travessias o valor de atraso médio obtido em campo, 35% para a 

travessia 1 e de 22% para a travessia 2. Essa diferença entre as duas travessias é causada pela 

diferença entre a porcentagem de violação observada em cada uma delas, 59% (travessia 1) e 

10% (travessia 2). Também, a comparação do resultado pelo HCM com os valores obtidos em 

todos os cenários de simulação da modelagem no VISSIM, demonstrou que para ambas as 

travessias, também existiu uma superestimação pelo HCM do valor de atraso obtido nos 

cenários C2 até C5. Assim, identificou-se que a superestimação aumentou quando aumentou a 

proporção de pedestres livres. Quanto à comparação com o VISSIM, este estimou um valor de 

atraso igual ao observado na travessia 1 (29s/ped), sendo o reduzido erro comparado ao erro 

do HCM devido à capacidade do software de modelar o comportamento de aceitação de 

brechas por parte dos pedestres violadores. Já na travessia 2, o VISSIM realiza uma estimação 

de 2s/ped menor do que a estimada em campo (erro de 5%).  
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Quanto ao transporte cicloviário, a estimativa de atraso pelo HCM superestimou 

os atrasos observados em campo em ambos os sentidos de circulação. Já a modelagem com o 

VISSIM conseguiu estimar adequadamente os atrasos médios quando no modelo foi 

permitida a violação do semáforo pelos ciclistas. Constata-se, assim, que também para esse 

modo de transporte, o HCM superestima o valor de atraso médio devido à não consideração 

da violação do sinal vermelho pelos ciclistas e à inadequação das premissas de chegada 

determinística, sendo verificado em campo que ela acontece de forma aleatória, como também 

foi representada no VISSIM. 

No modo automóvel, a comparação com a modelagem pelo VISSIM baseou-se, 

em análise de correlação entre valores modelados e observados e em intervalos de confiança 

(IC95%) para as médias das diferenças de atraso modelados e observados, em períodos de 15 

minutos, bem como no erro percentual médio de estimação dos modelos. Os resultados 

apresentaram uma ligeira superioridade da metodologia do HCM com relação ao VISSIM. É 

importante ressaltar que a este resultado pode ter sido causado pela não representação de 

fatores na simulação que merecem ser investigadas e possivelmente incorporadas ao modelo, 

como a calibração do modelo de mudança-de-faixa e a inserção da parada de ônibus na 

aproximação analisada. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1 Conclusões da pesquisa 

 

O principal objetivo dessa tese de doutorado foi propor de um método de 

simulação microscópica de interseções semaforizadas multimodais, utilizando o software 

VISSIM 9. Para atingi-lo, foram definidos quatro objetivos específicos. O primeiro foi a 

identificação dos principais fatores e medidas de desempenho operacional de interseções 

semaforizadas multimodais. A partir disso, propõe-se um método para a modelagem 

microscópica dos modelos do VISSIM para uma interseção semaforizada multimodal, 

aplicando-se uma interseção localizada na cidade de Fortaleza. Finalmente, compararam-se os 

resultados estimados através da microssimulação com os estimados pela aplicação da 

metodologia do HCM nesse sistema viário.  

A partir da revisão da literatura, verificou-se que para a análise do modo pedonal, 

o atraso é umas das MDs mais utilizadas. Alguns dos fatores que influenciam essa medida 

são: o grau de violação do sinal semafórico pelos pedestres, a programação semafórica, ao 

padrão de chegada dos veículos e a porcentagem de pedestres livres. O atraso também foi a 

medida de desempenho mais utilizadas para a avaliação da fluidez dos modos bicicleta e 

automóvel. Já para o desempenho dos ônibus, destaca-se o tempo parado em serviço.  

A revisão da literatura também possibilitou o estudo das principais metodologias 

de avaliação de vias urbanas multimodais. Notou-se que na vasta maioria dos trabalhos, a 

avaliação operacional desse tipo de via é realizada para cada modo, individualmente. Apesar 

disso, foram identificados esforços voltados à avaliação dos modos utilizando a mesma 

classificação e indicador padronizado de nível de serviço. Além das medidas de desempenho 

operacionais, esses esforços tentaram incorporar a percepção dos usuários nessa avaliação. 

A revisão da literatura proporcionou, ainda, uma melhor compreensão de como os 

modelos microscópicos de tráfego são considerados no VISSIM 9, principalmente para os 

modos não motorizados e para o transporte público. Além disso, foram investigadas algumas 

metodologias de calibração e validação desses modelos, de modo a se obter uma melhor 

compreensão dessas etapas. Apesar da existência de alguns trabalhos nessa área, verificou-se, 

ainda, pouca atenção na literatura quanto à modelagem multimodal de interseções 

semaforizadas através da microssimulação. 

Nesse contexto, a proposta metodológica deste trabalho buscou atingir os 

objetivos específicos 2 e 3, a partir da execução de três etapas: Construção do Modelo, 



177 

 

Calibração e comparação das modelagens do VISSIM e do HCM. Na etapa de Construção do 

Modelo, optou-se pela avaliação do atraso, para os modos pedestre, bicicleta e automóvel, e 

do tempo parado médio em serviço, para o transporte público por ônibus. A partir disso, foi 

realizada uma primeira fase de coleta de dados, os quais foram utilizados para a codificação 

do VISSIM para cada um desses modos de transportes. Na fase de Pré-Calibração, o objetivo 

foi a compreensão dos parâmetros dos modelos utilizados para cada modo, a fim de definir o 

método de calibração mais adequado. Foram avaliados os modelos de RP (pedestre e 

automóvel), AC (pedestre e bicicleta), car-following (automóvel) e os três modelos para 

estimar o tempo parado médio em serviço do transporte público (distribuição de tempo, 

modelo avançado de passageiros e o Viswalk). 

    A etapa de Calibração englobou as fases de calibração dos parâmetros e 

validação dos modelos. Nessa etapa, observou-se que, mesmo utilizando os valores default, o 

modelo de Força Social conseguiu representar razoavelmente bem o atraso dos pedestres em 

duas travessias com características distintas (caraterísticas geométricas, grau de violação, 

fluxo horário).  Através do modelo RP, representou-se o comportamento de violação do sinal 

vermelho por parte dos pedestres, com a criação de uma classe de pedestres que ignora o 

semáforo. Com isso, foi possível estimar de forma adequada o atraso, em intervalos de 15 

minutos, de cada tipo de pedestre em cada travessia. A qualidade desse modelo foi verificada 

a partir de sua validação, na travessia 2. 

O modelo AC foi utilizado para representar o comportamento dos ciclistas e sua 

interação com os pedestres. Através desse modelo, com seus parâmetros em default, foi 

possível representar a violação do sinal vermelho pelos ciclistas, situação bastante 

frequentemente observada na realidade. Devido à alta taxa de violação na interseção 

analisada, próxima a 100%, deve se até questionar a necessidade de se modelar o atraso dos 

ciclistas.  

Na modelagem dos automóveis realizou-se a calibração do modelo car-following. 

Os resultados da validação mostraram que os valores estimados pelo VISSIM apresentam 

uma boa correlação com os resultados obtidos em campo, apesar da superestimação de alguns 

valores em determinados intervalos.  

Finalmente, a aplicação dos três modelos do VISSIM para representação do 

transporte público por ônibus resultou em estimativas satisfatórias do tempo parado médio em 

serviço, tanto das linhas que operam no ponto de parada quanto das que operam na estação 

BRT. Dentre os três modelos disponíveis no software, o modelo Viswalk foi o que apresentou 

os melhores resultados, o que reflete a importância da consideração de uma análise 
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multimodal.   

Como última etapa, foi feita uma comparação entre os resultados obtidos através 

da modelagem microscópica pelo VISSIM e da metodologia do HCM, a fim de avaliar essas 

duas abordagens e escolher o método que melhor represente a realidade em estudo. 

Verificou-se que, para pedestres e ciclistas, o método do HCM resultou em valores 

médios de atraso maiores que os obtidos em campo, principalmente nos cenários em que 

houve violação do sinal vermelho pelos usuários. A modelagem utilizando o VISSIM, por 

outro lado, resultou em valores mais próximos daqueles observados na realidade. Essa 

situação pode ser explicada, em grande parte, pelo fato de o método do HCM não levar em 

consideração pedestres e ciclistas que violam o sinal vermelho. Além disso, o HCM2010 

considera a premissa de que as chegadas de pedestres e ciclistas é determinística. Entretanto, 

observou-se em campo que, para os dois modos, esse padrão de chegadas se dá de forma 

aleatória. Isso também pode explicar essa diferença nos resultados. Por fim, outro fator que 

pode ter sido relevante é o default de 4s de acréscimo ao tempo de verde para compor o verde 

efetivo, para o cálculo do atraso dos pedestres no HCM. 

A principal vantagem do VISSIM é a possibilidade de se modelar pedestres e 

ciclistas violadores, assim como representar melhor seus padrões de chegada. Todavia, os 

modelos do VISSIM, apesar de sua flexibilidade e possibilidade de modelar cenários mais 

complexos, exigem esforços de coleta de dados e de calibração bem maiores.  

Acredita-se que o trabalho apresentado fornece uma melhor representação 

microscópica dos cenários de operação em uma interseção semaforizada multimodal, 

permitindo, assim, planejar sua operação de forma mais sistematizada.  

 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Inicialmente, propõe-se a aplicação da metodologia em outras interseções 

semaforizadas multimodais, de modo a avaliar a capacidade do método aqui proposto. 

Sugere-se, ainda, a consideração de outras MDs, como densidade e tempo de travessia (ambas 

para pedestres) e tamanho de fila (bicicletas e veículos motorizados). Por fim, propõe-se a 

aplicação de outro software de microssimulação a fim de comparar com os resultados obtidos 

pelo VISSIM. 

Ainda com relação aos pedestres, foram considerados vários fatores que influenciam 

no seu atraso médio, como o grau de violação, fluxo horário de veículos, tamanhos de brechas 

aceitas e padrões de chegada desses pedestres. Desse modo, propõe-se que sejam avaliados 



179 

 

outros fatores, como a distribuição dos headways de chegada dos veículos, a variação do 

fluxo horário e composição veicular e a variação do fluxo de pedestres. Espera-se que isso 

permita, também, uma análise mais aprofundada da estimativa da porcentagem de pedestres 

livres.  

Nesse trabalho, a estimação da proporção de pedestres livres foi feita a partir da 

elaboração de apenas cinco cenários, com proporções distintas desse tipo de pedestres, de 0% 

a 100%, com incrementos de 25% em cada cenário. Recomenda-se, para outros estudos de 

pesquisa, que mais cenários sejam avaliados, de modo a se obter uma estimativa mais precisa 

do grau de violação da realidade em estudo.   

A brecha crítica dos diferentes tipos de pedestres, em ambas as travessias, foi estimada 

a partir do método proposto por Chandra et al. (2014). Logo, ela foi inserida como dado de 

entrada no modelo RP, do VISSIM. Contudo, propõe-se avaliar a calibração desse parâmetro, 

utilizando como medida-alvo o atraso médio, de acordo ao tipo de pedestre e a travessia 

analisada.  

A análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo de Força Social foi realizada 

para os parâmetros Tau e React to N, após a estimação da brecha crítica e da proporção de 

pedestres livres. Entretanto, sugere-se avaliar se essa ordem é adequada. Recomenda-se, 

também, que essa análise de sensibilidade seja feita para outros parâmetros do modelo, de 

forma a identificar se eles impactam significativamente na estimativa do atraso dos pedestres, 

ou ainda em outras MDs, como a densidade e a velocidade de caminhada na travessia.  

Quanto ao modo bicicleta, o fluxo horário observado no período de análise foi baixo. 

Sugere-se que a avaliação desse modo seja realizada em outro período, no qual esse fluxo seja 

significativamente maior. Isso possibilitará uma análise mais aprofundada do comportamento 

dos ciclistas e da sua interação com os pedestres.  

Com relação ao modo transporte público por ônibus, foram avaliados os três modelos 

propostos pelo VISSIM para estimar o tempo parado médio em serviço. O Viswalk foi o 

modelo que apresentou as melhores estimativas dessa MD, tanto para as linhas de ônibus que 

operam no ponto de parada, quanto para as da estação BRT. Tendo isso em vista, propõe-se 

que esses modelos sejam aplicados para a avaliação do tempo médio de viagem das linhas de 

ônibus em um trecho do próprio corredor multimodal considerado nesta tese de doutorado. 

Isso permitirá avaliar a capacidade desses modelos na representação e análise de outra MD. 

Sugere-se, também, uma análise de sensibilidade do impacto dos parâmetros do modelo de 

Força Social na estimativa do tempo parado médio em serviço utilizando o Viswalk.  
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No que se refere ao modo automóvel, a estimação do atraso médio de controle, pelo 

VISSIM, foi realizada com o modelo de car-following calibrado e com o modelo de mudança 

de faixa em valores default. Recomenda-se, assim, que, para a estimação do atraso médio, seja 

avaliado, também, o comportamento de mudança de faixa. Além disso, a modelagem do 

VISSIM superestimou os valores de atraso médio de controle, o que leva a considerar 

diferentes hipóteses que podem ter causado essa situação. Dessa forma, sugere-se que sejam 

avaliadas várias dessas hipóteses, como a consideração do ponto de parada no meio de quadra 

e a violação dos pedestres que realizam a travessia.    

Finalmente, a metodologia proposta pelo HCM para interseções semaforizadas foi 

aplicada para a avaliação da interseção objeto de estudo. Nesse contexto, propõe-se, para 

trabalhos futuros, a aplicação dessa metodologia em outras interseções semaforizadas 

multimodais, a fim de se avaliar os resultados obtidos com os estimados nesta tese de 

doutorado, além de permitir uma análise mais aprofundada quanto a adequabilidade das suas 

estimativas para diferentes modos de transporte. Também, propõe-se realizar adaptações dos 

modelos propostos pelo manual, afim de representar melhor a realidade em estudo segundo a 

abordagem macroscópica que é proposto.  
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APENDICE A - PARÂMETROS DO MODELO DE FORÇA SOCIAL UTILIZADOS 

NO VISSIM 

 

Parâmetro Descrição Valor Default 

tau (τ) 
Tempo de reação do pedestre. Determina a força motriz, a partir da 

velocidade desejada 
0,4s 

lambda_mean 

(λ_mean) 

Governa a quantidade de anisotropia das forças. Quanto maior seja o 

parâmetro, mais o pedestre será influenciado por pessoas detrás dele.  
0,176 

A_soc_isotropic 

B_soc_isotropic 

Compõem um dos termos da força social exercida por outros pedestres. 

A_soc _isotropic determina a intensidade dessa força. B_soc_isotropic 

define o limite de distância a partir da qual o pedestre será influenciado 

por outros  

2,72m/s2 

0,2m 

A_soc_mean 

B_soc_mean 

VD 

Compõem o segundo termo da força social exercida por outros pedestres. 

A_soc_mean refere-se à intensidade dessa força, B_soc_mean ao alcance. 

VD é o tempo considerado de aproximação entre dois pedestres para o 

cálculo da força social entre eles. 

0,4m/s2 

2,8m 

3s 

noise 

Quanto maior seja esse parâmetro, mais forte será a força aleatória gerada 

para compor as flutuações referente ao comportamento inesperado dos 

pedestres, quando estes se encontram abaixo da velocidade desejada por 

um certo período de tempo.  

1,2 

react_to_n 
Determina o número máximo de pedestres (n) que influenciarão sobre o 

pedestre 
8 

queue_order 

queue_straightness 

Ambos os parâmetros combinados determinam o grau de organização das 

filas formadas pelos pedestres. Eles podem assumir valores de 0-1. 

Quanto maus próximo de 1, mais organizadas serão as filas.  

0,7 

0,6 

side preference 

Este parâmetro define o lado pelo qual o pedestre irá passar ao cruzar 

com o fluxo em direção oposta. O valor 1 define que o pedestre irá 

sempre passar pelo esquerdo, enquanto o valor -1 determina que irá 

passar pela direita. O valor 0 significa que não existe preferência, os 

pedestres não se evitam  

- 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APENDICE B - PARÂMETROS GLOBAIS DO MODELO DE FORÇA SOCIAL 

UTILIZADOS NO VISSIM 

 

Parâmetro Descrição Valor Default 

grid_size 

Define a distância máxima na qual os pedestres exercem 

influência sobre os outros. Computacionalmente, os pedestres são 

alocados em um grid com células de grid_size x grid_size m2  

5m 

routing_obstacle_dist 
Refere-se à distância na qual um obstáculo irá exercer influência 

na escolha de rota estática dos pedestres na rede 
0,5m 

cell_size 
Define a distância entre os pontos de controle determinados para o 

cálculo das distâncias até o destino final do pedestre 
0,15m 

never_walk_back 

Define se o pedestre deve parar quando o ângulo entre a direção 

do movimento e a direção desejada for maior que 90°. O usuário 

deve definir o valor de 1 caso deseje que o pedestre pare. Caso 

contrário, deve-se definir o valor 

0 

dynamic_potential_g 

Considera o atraso causado por células ocupadas em relação a 

células não-ocupadas par ao cálculo da escolha de rota dinâmica. 

Quanto maior o valor desse parâmetro, maior será o atraso 

calculado 

1,5 

dynamic_potential_h 

Define a influência da velocidade no tempo de viagem estimado 

de uma célula para o cálculo da escolha de rota dinâmica. Quanto 

maior o valor do parâmetro, maior será a influência 

1,5 

dynamic_potential_ 

direction_change_clipping 

Determina se o ângulo entre o caminho mais rápido e o mais curto 

poderá aumentar acima de determinado valor. Ele pode assumir o 

valor 0 ou 1. Se o valor for 1 há um limite, a ser determinado pelo 

parâmetro dynamic potential direction change p . Usa-se o valor 

0, caso contrário  

1 

dynamic_ 

potential_direction_ 

change_p 

Refere-se ao acréscimo máximo permitido para o ângulo entre a 

rota mais rápida e a rota mais curta 
4° 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE C - MATRICES O/D DO FLUXO HORÁRIO DE PEDESTRES. 

 

Día 5 de setembro de 2017 

Fluxo horário (ped/h)  10:30h às 10:45h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 392 112 8 512 

Área 2 304 0 172 44 520 

Área 3 68 176 0 0 244 

Área 4 12 52 24 0 88 

Fluxo horário (ped/h)  10:45h às 11:00h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 368 84 0 452 

Área 2 192 0 200 8 400 

Área 3 36 120 0 4 460 

Área 4 16 32 4 0 52 

Fluxo horário (ped/h)  11:00h às 11:15h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 368 68 20 456 

Área 2 248 0 316 44 608 

Área 3 32 92 0 8 132 

Área 4 12 44 16 0 72 

Fluxo horário (ped/h)  11:15h às 11:30h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 360 128 12 500 

Área 2 360 0 184 48 592 

Área 3 32 56 0 12 100 

Área 4 56 52 48 0 156 

Fluxo horário (ped/h)  11:30h às 11:45h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 340 116 4 460 

Área 2 368 0 304 32 704 

Área 3 28 116 0 12 156 

Área 4 20 44 12 0 76 

Fluxo horário (ped/h)  11:45h às 12:00h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 116 88 24 228 

Área 2 296 0 372 44 712 

Área 3 44 88 0 8 140 

Área 4 8 40 44 0 92 

Fonte: Elaboração da autora 
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Día 14 de setembro de 2017 

Fluxo horário (ped/h)  10:30h às 10:45h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 396 96 8 500 

Área 2 236 0 172 28 436 

Área 3 40 132 0 16 188 

Área 4 16 36 20 0 72 

Fluxo horário (ped/h)  10:45h às 11:00h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 428 96 8 532 

Área 2 212 0 220 20 452 

Área 3 40 140 0 0 180 

Área 4 16 36 4 0 56 

Fluxo horário (ped/h)  11:00h às 11:15h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 300 64 12 376 

Área 2 264 0 312 44 620 

Área 3 56 144 0 44 244 

Área 4 16 40 16 0 72 

Fluxo horário (ped/h)  11:15h às 11:30h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 408 148 8 564 

Área 2 268 0 220 52 540 

Área 3 36 136 0 24 196 

Área 4 56 52 48 0 156 

Fluxo horário (ped/h)  11:30h às 11:45h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 368 92 0 460 

Área 2 224 0 224 64 512 

Área 3 48 132 0 8 188 

Área 4 24 64 24 0 112 

Fluxo horário (ped/h)  11:45h às 12:00h 

Matriz OD Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 TOTAL 

Área 1 0 132 64 12 208 

Área 2 292 0 272 56 620 

Área 3 8 152 0 20 180 

Área 4 4 16 28 0 48 

Fonte: Elaboração da autora 
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APENDICE D - DEMANDA VEICULAR NAS FAIXAS MISTAS DO TRECHO 

ANALISADO 

 

Dia 5 de setembro de 2017  

Sentido oeste 

Armando Oliveira 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 30 30 320 44 364 

10:45 - 11:00 13 13 225 44 269 

11:00 - 11:15 19 19 277 64 341 

11:15 - 11:30 18 18 288 33 321 

11:30 - 11:45 25 25 295 67 362 

11:45 - 12:00 21 21 272 53 325 

Moreira de Sousa 

HORA 
Sul Oeste 

 Total    Total 

10:30 - 10:45 - - 279 39 318 

10:45 - 11:00 - - 223 32 255 

11:00 - 11:15 - - 247 29 276 

11:15 - 11:30 - - 261 27 288 

11:30 - 11:45 - - 296 19 315 

11:45 - 12:00 - - 252 26 278 

Raimundo Victor 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 - - 262 30 292 

10:45 - 11:00 - - 217 15 232 

11:00 - 11:15 - - 219 19 238 

11:15 - 11:30 - - 238 23 261 

11:30 - 11:45 - - 289 16 305 

11:45 - 12:00 - - 234 16 250 

Tipógrafo Sales 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 27 27 251 - 251 

10:45 - 11:00 21 21 214 - 214 

11:00 - 11:15 17 17 220 - 220 

11:15 - 11:30 27 27 244 - 244 

11:30 - 11:45 27 27 273 - 273 

11:45 - 12:00 20 20 240 - 240 
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Amadeu Furtado 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 - - 185 50 235 

10:45 - 11:00 - - 206 48 254 

11:00 - 11:15 - - 211 52 263 

11:15 - 11:30 - - 193 46 239 

11:30 - 11:45 - - 270 65 335 

11:45 - 12:00 - - 176 44 220 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

Dia 5 de setembro de 2017  

Sentido leste 
  Olavo Bilac 

HORA 
Norte Leste 

   Total   Total 

10:30 - 10:45 20 39 20 79 341 24 365 

10:45 - 11:00 34 63 30 127 302 19 321 

11:00 - 11:15 34 56 25 115 319 28 347 

11:15 - 11:30 20 43 28 91 281 26 307 

11:30 - 11:45 44 86 31 161 335 31 366 

11:45 - 12:00 24 51 33 108 242 21 263 

Braz de Francesco 

HORA 
Norte Leste 

   Total   Total 

10:30 - 10:45 - - 26 26 279 38 317 

10:45 - 11:00 - - 24 24 254 53 307 

11:00 - 11:15 - - 20 20 295 59 354 

11:15 - 11:30 - - 23 23 265 55 320 

11:30 - 11:45 - - 30 30 275 47 322 

11:45 - 12:00 - - 30 30 269 66 335 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

Dia 14 de setembro de 2017  

Sentido oeste 

Armando Oliveira 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 30 30 320 44 364 

10:45 - 11:00 14 14 254 44 298 

11:00 - 11:15 18 18 273 51 324 

11:15 - 11:30 24 24 280 57 337 

11:30 - 11:45 17 17 260 47 307 

11:45 - 12:00 21 21 306 55 361 

Moreira de Sousa 

HORA Sul Oeste 
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 Total    Total 

10:30 - 10:45 - - 279 39 318 

10:45 - 11:00 - - 247 13 260 

11:00 - 11:15 - - 243 34 277 

11:15 - 11:30 - - 246 11 257 

11:30 - 11:45 - - 262 17 279 

11:45 - 12:00 - - 268 26 294 

Raimundo Victor 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 - - 207 30 237 

10:45 - 11:00 - - 221 14 235 

11:00 - 11:15 - - 227 10 237 

11:15 - 11:30 - - 228 15 243 

11:30 - 11:45 - - 244 13 257 

11:45 - 12:00 - - 244 13 257 

Tipógrafo Sales 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 27 27 251 - 251 

10:45 - 11:00 19 19 210 - 210 

11:00 - 11:15 28 28 213 - 213 

11:15 - 11:30 18 18 241 - 241 

11:30 - 11:45 38 38 252 - 252 

11:45 - 12:00 19 19 254 - 254 

Amadeu Furtado 

HORA 
Sul Oeste 

 Total   Total 

10:30 - 10:45 - - 185 50 235 

10:45 - 11:00 - - 175 47 222 

11:00 - 11:15 - - 193 37 230 

11:15 - 11:30 - - 216 50 266 

11:30 - 11:45 - - 221 63 284 

11:45 - 12:00 - - 208 46 254 

 

 

Dia14 de setembro de 2017  

Sentido leste 
  Olavo Bilac 

HORA 
Norte Leste 

   Total   Total 

10:30 - 10:45        

10:45 - 11:00        

11:00 - 11:15        

11:15 - 11:30        

11:30 - 11:45        

11:45 - 12:00        

Braz de Francesco 
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HORA 
Norte Leste 

   Total   Total 

10:30 - 10:45        

10:45 - 11:00        

11:00 - 11:15        

11:15 - 11:30        

11:30 - 11:45        

11:45 - 12:00        

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 


