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RESUMO 

A compreensão da variabilidade diária da velocidade média é importante para o monitoramento e controle das 

condições de tráfego em vias urbanas. Embora as variações diárias da velocidade média venham sendo estudadas 

há bastante tempo, pouco se sabe sobre os fatores que causam essas variações. A pesquisa de mestrado proposta 

neste documento tem como principal objetivo modelar a variação diária da velocidade média dos automóveis e 

dos ônibus, em períodos de 15 minutos, em função de fatores relacionados ao uso solo, à infraestrutura viária e à 

demanda de tráfego. Com esta pesquisa de mestrado espera-se aumentar a compreensão das causas da variação 

diária da velocidade, bem como das diferenças dessas variações entre os modos automóvel e ônibus. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

A velocidade média é a principal medida de desempenho utilizada para avaliar a operação do 

tráfego de vias urbanas. Uma das principais referências internacionais sobre análise de 

capacidade e de nível de serviço de vias, o Highway Capacity Manual (TRB, 2016), adota a 

velocidade média da corrente como o principal indicador para descrever a qualidade do 

tráfego veicular urbano.  

 

O entendimento da variabilidade diária da velocidade é importante para o monitoramento e 

controle das condições de tráfego. Em grandes cidades brasileiras não é incomum existir vias 

onde as condições de tráfego variem consideravelmente dia a dia. Alves (2018) avaliou a 

variação diária do tempo de viagem médio em 8 períodos de 15 minutos (07h00 às 09h00), 

em 10 vias arteriais de Fortaleza, para os automóveis e para os ônibus. A Figura 1 mostra os 

resultados do coeficiente de variação diária – cada conjunto de 8 colunas representa os valores 

dos 8 períodos de 15 minutos. Nota-se que, em geral, o transporte público apresentou maiores 

variações diárias de tempo de viagem do que o carro de passeio. Porém, na via 4 (Pres. C. 

Branco L-O) ocorreu o contrário. Essas diferenças entre os modos entre as vias motivaram 

esta pesquisa de mestrado.  

 

A pesquisa de mestrado proposta neste documento tem como principal objetivo modelar a 

variação diária da velocidade média dos automóveis e dos ônibus, em períodos de 15 minutos, 

em função de fatores relacionados ao uso solo, à infraestrutura viária e à demanda de tráfego. 

Os modelos desenvolvidos permitirão uma melhor compreensão das causas da variação diária 

da velocidade média e das diferenças entre as variações entre os dois modos, automóveis e 

ônibus. 

 

2.  SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA 

A variabilidade do tempo de viagem tem sido extensamente pesquisada porque ela indica a 

confiabilidade da rota para o usuário. Rotas com alta variabilidade são menos confiáveis e por 

isso devem ser investigadas. A confiabilidade pode exercer influência e ser decisiva não só na 

escolha da rota, mas também no modo de transporte (Pulugurtha e Imran, 2017). 
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Figura 1: CV diária do tempo de viagem em períodos de 15 minutos (Alves, 2018) 

 

Dentre os principais indicadores para representar a variabilidade do tempo de viagem estão o 

desvio padrão, e coeficiente de variação, o Buffer Time Index (BTI) e o Planning Time Index 

(PTI) (Lomax, 2003). Porém, para a variação da velocidade média, o BTI e o PTI perdem os 

seus significados. Portanto, neste trabalho, os indicadores a serem considerados serão o desvio 

padrão e o coeficiente de variação. As variações diárias da velocidade média têm sido 

estimadas para diversos locais, em muitos trabalhos técnicos e científicos. Porém, há uma 

lacuna com relação à compreensão dos fatores que causam essas variações. 

 

A influência de fatores do uso do solo na demanda e na oferta de transportes é amplamente 

estudada (Litman, 2007; Campos e Melo, 2005). Contudo, ainda é pouco conhecida a natureza 

do efeito do uso do solo na fluidez do tráfego. Diferentes tipos de usos do solo podem atrair 

diferentes níveis de demanda e características das viagens (ex.: modo, motivação), 

impactando na velocidade do tráfego nas vias de acesso aos lotes. Mane e Pulugurtha (2019) 

analisaram o efeito da expansão e do desenvolvimento urbano no desempenho operacional do 

tráfego nas vias e concluíram que vias com entorno mais desenvolvidos geraram maiores 

congestionamentos. As tipologias das edificações construídas e os seus usos são heterogêneos, 

assim como são os padrões de viagem (Litman, 2007; Duranton e Guerra 2016). 

 

Existem estudos que também avaliaram o efeito das características da infraestrutura viária na 

velocidade. Lv et al. (2019), ao modelar o tempo de deslocamento em corredores urbanos, 

ressaltou a importância de considerar a infraestrutura viária – semáforos, cruzamentos, 

dimensões da via e passeios como fatores que afetam a variabilidade da velocidade. Lomax 

(2003) destaca que fatores referentes à própria demanda veicular podem influenciar a 

variabilidade da velocidade média do fluxo, como: densidade de tráfego, variabilidade da 

demanda, capacidade e ocorrência de incidentes. 

 

A revisão da literatura permitiu identificar duas questões de pesquisa que norteiam este 

trabalho: 1) Que características (fatores) do entorno – uso do solo e infraestrutura viária – e da 

demanda de tráfego influenciam na variação diária da velocidade média na via? 2) Como 

esses fatores podem explicar a diferença das variações diárias das velocidades médias entre os 

modos automóveis e ônibus?   
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3. MÉTODO 

O método da pesquisa consistem de três etapas: 1) consolidação da base de dados de 

velocidade média e de seus indicadores de variação diária; 2) coleta e análise dos fatores que 

potencialmente afetam a variação diária da velocidade média; e 3) modelagem da variação 

diária da velocidade média em função dos fatores avaliados na etapa 2. 

 

3.1 Consolidação da base de dados de velocidade média 

Nesta pesquisa serão utilizados dados de 10 trechos de vias da cidade de Fortaleza (Figura 1). 

Os critérios para seleção desses trechos foram a existência de linhas de ônibus e a presença de 

radares fotosensores com tecnologia OCR para reconhecimento de placas (Alves, 2018). Os 

dados de tempo de viagem foram coletados da seguinte forma: para a obtenção dos tempos de 

viagem dos automóveis, foram coletadas as leituras das placas e os instantes de passagem dos 

veículos nos radares localizados no início e no fim dos trechos. Para a obtenção dos tempos de 

viagem dos ônibus foram utilizados dados de GPS do monitoramento da frota. A partir desse 

banco de dados de tempos de viagem, nesta pesquisa será consolidada uma base de dados de 

velocidade média dos automóveis e ônibus, de 07h00 às 09h00, em dias úteis, nos meses de 

março, abril, maio, setembro e outubro. Os indicadores de variabilidade diária da velocidade 

média por período de 15 minutos serão o desvio padrão e o coeficiente de variação. 

 

 

 
01 – Av. João Pessoa S-N 

02 – Av. Silas Munguba O-L 

03 – Av. Pontes Vieira L-O 

04 – Av. Pres. Castelo Branco L-O 

05 – Av. Pres. Castelo Branco O-L 

06 – Av. Godofredo Maciel S-N 

07 – Av. Godofredo Maciel N-S 

08 – Av. Pres. Costa e Silva L-O 

09 – Av. Pres. Costa e Silva O-L 

10 – Av. Osório de Paiva S-N 

 

 

 

Figura 2: Vias Analisadas. Adaptado de Alves (2018) 

 

3.2 Coleta e análise dos fatores a variação da velocidade média 

A próxima etapa consiste na coleta e análise de dados dos fatores que potencialmente afetam a 

variação diária da velocidade média. Os fatores foram divididos em três grupos: 1) uso do 

solo (ex.: tipo do uso/atividade e densidade); 2) infraestrutura viária (ex.: controle semafórico, 

número de faixas e densidade de parada de ônibus) e 3) demanda de tráfego (ex. grau de 

saturação). Os dados de uso do solo serão coletados para os estabelecimentos englobados por 

uma área de influência de 150 metros contados a partir da via (Figura 3). 

 

3.3 Relação entre a variabilidade e os fatores 

A última etapa metodológica consiste em modelar a variação diária da velocidade média em 

função dos fatores coletados na etapa anterior. Os modelos, um para cada período de 15 

minutos e para cada modo de transporte (automóvel e ônibus), terão como variável resposta os 

indicadores de variabilidade desvio padrão e coeficiente de variação da velocidade, e terão 

como variáveis explicativas os fatores que significantes à variação. Além dos modelos de 
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regressão, também será considerada a aplicabilidade de modelos de equações estruturais, 

como uma alternativa ao entendimento das relações causais entre os fatores e a variável 

reposta.  Por fim, os modelos serão comparados entre si para melhor compreensão das 

diferenças das variações da velocidade diária entre os dois modos de transporte. 

 

 
Figura 3: Zona de influência do corredor Pontes Vieira L-O. 

 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Com esta pesquisa de mestrado espera-se aumentar a compreensão da variação diária da 

velocidade em função de características do uso do solo, da infraestrutura viária e da própria. 

Essa compreensão possibilitará também um melhor entendimento das diferenças das 

variações diárias de velocidade entre os modos automóvel e ônibus. 
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