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RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho é implementar, no microssimulador VISSIM, um modelo probabilístico para 

o tempo de resposta em interseções semaforizadas. A partir de dados de uma aproximação de uma interseção

semaforizada localizada na cidade de Fortaleza, inicialmente foi realizada uma análise estatística do tempo de 

resposta por posição do veículo na fila e por faixa de tráfego. Essa análise conduziu à modelagem do tempo de 

resposta pela distribuição de probabilidade log-normal, a qual foi implementada no VISSIM por meio de 

programação em Python. Para avaliar a importância dessa implementação, foram comparados os resultados de 

atraso, de tamanho de fila e de capacidade com os resultados das simulações realizadas com a modelagem 

default do VISSIM. As simulações realizadas com o modelo probabilístico do tempo de resposta resultaram em 

maiores atrasos e tamanhos de fila e menores capacidades do que as obtidas com a modelagem default do 

software. 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to implement, in the microscopic simulator VISSIM, a probabilistic model for 

the response time in signalized intersections. Based on data from a signalized approach of a signalized 

intersection located in Fortaleza, a statistical analysis of the response time by vehicle position in the queue and 

by traffic lane was initially conducted. This analysis led to the modeling of the response time by a log-normal 

probability distribution, which was implemented in VISSIM through Python programming. To assess the 

importance of this implementation, the results of delay, queue size and capacity were compared with the results 

of the simulations performed with the default modeling of VISSIM. The simulations executed with the 

probabilistic response time model resulted in higher delays and queue lengths and lower capacities than those 

obtained with the default modeling of the software. 

1. INTRODUÇÃO

Numa interseção semaforizada, o tempo de resposta de uma unidade motorista/veículo n (trn) 

é definido como o tempo entre a partida do veículo à sua frente (n-1) e a sua partida. Para o 

primeiro veículo da fila, o seu tempo de reposta tr1 é o tempo entre o início do verde e o 

instante em que ele inicia o seu movimento. O tr1 também é chamado na literatura de tempo 

de resposta inicial (Çaliskanelli e Tanyel, 2016; Li e Prevedouros, 2002). 

Tempos de resposta elevados implicam na diminuição na fluidez do tráfego em interseções 

semaforizadas. Além disso, grandes variações do tempo de resposta entre os veículos também 

podem levar a uma diminuição do nível de serviço e da capacidade nas aproximações. Por 

outro lado, tempos de reação menores e menos dispersos tendem a resultar em aumento da 

fluidez. Portanto, em modelos de microssimulação de tráfego de interseções semaforizadas, é 

necessário que os tempos de resposta estejam bem representados.  

Contudo, os modelos de tempo de resposta oferecidos pelos microssimuladores de tráfego 

podem não permitir a sua representação satisfatória. No VISSIM, o tempo de resposta só pode 

ser modelado por uma distribuição de probabilidade para o primeiro veículo da fila, quando 

especificada. Para os demais veículos da fila, o software não permite o usuário especificar os 

tempos de resposta. Isso pode causar diferenças significativas no desempenho operacional do 
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tráfego. A questão de pesquisa que norteou este estudo foi: qual é o impacto na fluidez do 

tráfego de se modelar o tempo de resposta de acordo com a distribuição de probabilidade 

observada em campo. 

 

O principal objetivo deste trabalho é modelar o tempo de resposta em interseções 

semaforizadas no VISSIM por meio de um modelo probabilístico. Para isso, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 1) Modelar estatisticamente os tempos de 

resposta de uma interseção semaforizada por meio de uma distribuição de probabilidades; 2) 

Implementar esse modelo probabilístico no VISSIM; e 3) Avaliar as diferenças entre o 

modelo implementado e a modelagem default do VISSIM quanto aos impactos no 

desempenho operacional e na capacidade do tráfego. 

  

2. TEMPO DE RESPOSTA 

Existem basicamente três tipos de estudos de tempo de resposta na literatura. Primeiro, os 

estudos que investigam os fatores que afetam o tempo de resposta, como o gênero do 

condutor, a posição do veículo na fila, o tipo de veículo, o tipo de movimento de conversão, e 

a programação semafórica. O segundo tipo de estudo são os que analisam o tempo de resposta 

em si, estimando sua tendência central, dispersão e forma de distribuição. Por fim, há os 

trabalhos que estudam os efeitos do tempo de resposta no desempenho do tráfego. O presente 

trabalho engloba esses três tipos de estudos. 

 

Com relação ao primeiro tipo de trabalhos, que estudam os fatores que afetam o tempo de 

resposta, tem-se mostrado que os motoristas do gênero feminino apresentam um tempo de 

resposta maior que o do masculino (Çaliskanelli e Tanyel, 2016; Colella, 2008). Çaliskanelli e 

Tanyel (2016) e Li e Prevedouros (2002) acharam que o tempo de resposta do primeiro 

veículo da fila e que realizam movimento de conversão (à direita ou à esquerda) é menor do 

que o dos primeiro veículos da fila que seguem em frente. Com relação à programação 

semafórica, o tempo de reação em interseções em semáforos convencionais foi maior do que 

em interseções com semáforos dotados de contador regressivo para o tempo para abertura do 

verde (Li et al., 2014). Já Çaliskanelli e Tanyel (2016) concluíram que ciclos longos podem 

resultar em maiores distrações, consequentemente em maiores tempos de resposta. 

 

O segundo tipo de estudos, que estimam o comportamento do tempo de resposta, tem 

indicado que essa variável tem sido melhor representada por distribuições assimétricas à 

direita, o que significa que uma parcela da população apresenta tempos de resposta mais 

elevados. Isso pode ser causado até pelo aumento no uso de smartphones, que podem causar 

distrações e atrasos na partida. Na Tabela 1 é apresentado um resumo dos resultados dos 

principais estudos encontrados na literatura. 

 

Dentre o terceiro tipo de estudos, que verifica o impacto do tempo de resposta na fluidez do 

tráfego, destaca-se o trabalho de Çaliskanelli e Tanyel (2016) que observou, por meio de 

simulação, que tempos de resposta elevados diminuem o fluxo de saturação, portanto gerando 

menor capacidade e maior atraso veicular. 

 

2.1. Modelagem do TR no VISSIM 

O VISSIM só permite realizar a modelagem do tempo de resposta para o primeiro veículo da 

fila, por meio do parâmetro reaction after end of red. Esse parâmetro é definido como o 

tempo entre o instante que o semáforo muda para siga e o instante que o veículo começa a se 
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mover. Ele é composto por dois parâmetros: behavior at red/amber signal e reaction time 

distribution.  
 

Tabela 1: Tempo de resposta do primeiro veículo da fila – estudos anteriores 

Média (s) Desvio padrão (s) Distribuição Fonte 

1,48 – frente 0,89 

Log-Normal 
Çaliskanelli e 

Tanyel (2016) 
1,26 – esquerda 0,77 

1,39 – direita 0,57 

2,6 
 Bonneson (1992) 

1,57 (demais posições) 

1,04 0,26 
Unicaudal: beta, gama 

ou de valores extremos 
Colella (2008) 

1,76 – frente 0,61 
Normal 

Li e Prevedouros 

(2002) 1,42 – esquerda 0,74 

2,12 – sem contador 

regressivo 
1,08 Weibull 

Li et al. (2014) 
1,48 – com contador 

regressivo 
0,71 Log-normal 

 

O parâmetro behavior at red/amber signal define o siga, e é escolhido conforme o controle 

semafórico da região. Deve-se escolher entre dois comportamentos distintos: “stop (same as 

red)”, em que a reação do motorista se dá na mudança semafórica do vermelho para o verde, e 

“go (same as green)”, em que a reação acontece na mudança do vermelho para o 

vermelho/amarelo. A opção default do VISSIM é a segunda, conforme o padrão de controle 

semafórico de alguns países da América do sul e da Europa, que têm configurações 

semafóricas distintas das brasileiras. Para microssimulações que consideram o cenário 

brasileiro, deve-se utilizar a primeira opção, “stop (same as red)”. 

 

O parâmetro reaction time distribution se refere à distribuição do tr1. Pode-se escolher a 

distribuição normal e seus valores de média e desvio padrão, ou uma distribuição empírica, 

em que se especifica as frequências acumuladas da variável. Quando nenhuma distribuição é 

definida, o primeiro veículo da fila irá reagir instantaneamente ao sinal “siga”, ou seja, a partir 

do próximo passo da simulação o veículo inicia seu movimento. 

 

3. MÉTODO 

O método adotado nesta pesquisa é composto por quatro passos, apresentados na Figura 1. A 

etapa de coleta de dados iniciou com a definição da área de estudo. A escolha foi baseada em 

duas condições necessárias à análise: boa visualização da fila e dos instantes de partida dos 

veículos e visualização das indicações luminosas do semáforo. A coleta foi feita com base nas 

filmagens gravadas pelas câmeras de monitoramento do CTAFOR – Controle de Tráfego em 

Área de Fortaleza. O tempo de reação das motocicletas não foi considerado, pois o objetivo 

geral do trabalho é a implementação dos tempos de resposta no VISSIM, o qual não possui o 

veículo do tipo motocicleta. 
 

 
Figura 1: Método da pesquisa 
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A aproximação semafórica selecionada foi a da Av. Silas Munguba, no cruzamento com a Av. 

Bernardo Manuel, pois as imagens permitem boa visualização de toda a fila e do foco 

semafórico para o sentido oposto (destacado na Figura 2), que possui a mesma programação 

da aproximação em estudo. Essas duas avenidas interligam importantes polos geradores de 

viagem, como um terminal urbano de ônibus (Terminal da Parangaba), um campus 

universitário (Universidade Estadual do Ceará), um aeroporto (Aeroporto Internacional Pinto 

Martins), um shopping center (Shopping Parangaba) e um estádio de futebol (Arena 

Castelão). 

 

 
Figura 2: Aproximação selecionada 

 

A coleta de dados foi efetuada por meio das gravações dos dias 17/05/2018 (06h50 às 09h10), 

09/10/2018 (06h30 às 08h30), 09/04/2019 (06h45 às 10h00), e 11/04/2019 (06h30 às 10h00), 

totalizando 11 horas de filmagens. Foram observados 220 ciclos para a faixa da direita e 229 

ciclos para a faixa da esquerda, cujos tempos semafóricos no período estudado são mostrados 

na Tabela 2. Na Tabela 3 é exibida a quantidade de observações de tr por faixa, tipo de 

veículo (leves e pesados, VL e VP) e posição na fila (1 para a primeira e n>1 para as demais). 

A amostra total foi de 4.004 observações de tempo de resposta. O tr do primeiro veículo foi 

considerado como o intervalo entre o início do tempo de verde e o instante em que ele inicia o 

seu movimento; para os demais veículos, o instante de referência foi a saída do veículo à 

frente. É importante frisar que podem ocorrer erros de coleta não negligenciáveis, 

principalmente referentes aos veículos que ficam mais distantes do início da fila, devido à 

maior dificuldade para identificar os instantes de saída e ao tempo de reação para acionar o 

cronômetro. 

 

Tabela 2: Programação semafórica na Av. Silas Munguba x Av. Bernardo Manuel. 

Plano 

semafórico 

Ciclo 

(seg) 
Aproximação 

Verde 

(seg) 

Amarelo 

(seg) 

Vermelho 

geral (seg) 

Vermelho 

(seg) 

06h00 – 08h30 144 
S. Munguba 63 4 3 74 

B. Manuel 67 4 3 70 

08h30 – 10h30 128 
S. Munguba 60 4 3 61 

B. Manuel 54 4 3 67 
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Tabela 3: Tamanho das amostras de tempo de resposta 

Faixa VL1 VP1 VLn>1 VPn>1 

Direita 82 32 1.258 404 

Esquerda 107 7 2.002 112 

 

A etapa de modelagem estatística teve como principal objetivo representar o tempo de 

resposta por meio de uma distribuição de probabilidade. Foram avaliadas as diferenças no 

tempo de resposta por posição do veículo na fila, faixa de tráfego e tipo de veículo, utilizando 

ferramental de análise exploratória e de inferência estatística: intervalos de confiança 95% e 

testes de hipóteses. Para a comparação de médias, as elaborações dos intervalos de confiança 

e dos testes de hipóteses foram precedidas de análise de correlação entre as amostras, para 

então se aplicar o método adequado: para amostras dependentes ou independentes. Para os 

intervalos de confiança só foram consideradas amostras com pelo menos 30 observações, para 

garantir alto grau de normalidade da média amostral, necessária à inferência intervalar da 

média, como também manter um bom nível de precisão das estimativas.  

 

Em seguida, buscou-se encontrar a distribuição de probabilidade que pudesse representar o 

tempo de resposta. Foram aplicados os testes de aderência Kolmogorov-Smirnov (KS) e o 

qui-quadrado (χ²) de Pearson para verificar a adequação das distribuições de probabilidade 

encontradas na revisão da literatura: normal, gama, weibull, log-normal e log-logística. 

Também foram utilizadas as medidas de Critério de Informação de Akaike (AIC) e Bayesiano 

(BIC). A aderência também se baseou nos na comparação das frequências observadas com as 

esperadas pela distribuição em análise. 

 

A terceira etapa consistiu na implementação do modelo probabilístico do tempo de resposta 

no microssimulador VISSIM, realizada via programação Python e a API do VISSIM. A 

quarta e última etapa comparou o modelo probabilístico implementado no simulador versus a 

sua modelagem default, para avaliar os impactos do novo modelo na fluidez do tráfego. Para 

isso foram verificadas as diferenças no atraso, tamanho de fila e capacidade na aproximação, 

para intervalos de 15 minutos. Cada cenário foi replicado 30 vezes, o que gerou boas 

precisões nas estimativas intervalares e segurança na aplicação do teorema do limite central. 

Cada replicação teve duração de 17 minutos, incluídos 2 minutos de aquecimento da rede. O 

conjunto das 30 sementes aleatórias foi mantido entre os cenários. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Modelagem estatística do tempo de resposta 

A modelagem estatística se iniciou pela avaliação do tempo de resposta por posição na fila e 

por faixa de tráfego. Os boxplots da Figura 3 mostram que alguns tempos de resposta foram 

bastante elevados, maiores do que 5 segundos, talvez causados por distrações do motorista, 

como ocorre durante o uso de smartphones. Os valores extemos não foram removidos porque 

eles poderiam ser contemplados pelas distribuições de probabilidade assimétricas a serem 

testadas. 

 

Os intervalos de confiança para a média dos tempos de resposta apresentados na Figura 4 

sugerem duas hipóteses: a primeira é que o tr1 médio é maior do que o das demais posições, 

pois os motoristas das demais posições dispõem de mais tempo para se preparar para a sua 

saída. Essa hipótese é avaliada na Tabela 4, onde são mostrados um teste de hipóteses e um IC 

t de 95% com limite inferior para a diferença das médias. Pelo intervalo, estamos 95% 
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confiantes de que o tempo de resposta médio das posições 2 a 20 são, pelo menos, 0,3 s 

menor do que o da primeira posição. 

Figura 3: Boxplots do tr por posição na fila e por faixa de tráfego 

Figura 4: Intervalo de confiança 95% para a média do tr, por posição na fila e por faixa 

Tabela 4: Teste de hipóteses para o tr médio por posição na fila 

Hipótese nula 
Hipótese 

alternativa 
tr1 médio (s) tr2-20 médio (s) Valor-p IC (s) 

tr1 ≤ tr2–20 tr1 > tr2–20 1,94 1,53 1,12E-11 Δtr > 0,3 
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A segunda hipótese que os dados sugerem é que o tempo de resposta médio na faixa da direita 

é maior do que o da faixa da esquerda, com exceção da 1ª posição. Esse resultado encontra 

suporte na Tabela 5, onde são apresentados os valores para as posições da faixa da direta e da 

esquerda; na faixa da direita só foram observados em campo tr até a 17ª posição, já na faixa 

da esquerda foram observados até a 20ª posição. Apesar de que o teste tenha rejeitado a 

hipótese de igualdade entre as médias de ambas as faixas, o IC apresenta valores com baixa 

relevância prática (0,1 s). 

Tabela 5: Teste de hipóteses do tr por faixa de tráfego 

Hipótese nula Hipótese alternativa trFD (s) trFE (s) Valor-p IC (s) 

tr1,FD ≤ tr1,FE tr1,FD > tr1,FE  1,93 1,96 0,60 Δtr > -0,2 

tr2–17,FD ≤ tr2–20,FE tr2–17,FD > tr2–20,FE 1,62 1,45 1,3E-09 Δtr > 0,1 

Com o intuito de se averiguar se os maiores tempos de resposta da faixa da direita podem ter 

sido causados pela maior presença de veículos pesados nessa faixa, verificou-se a hipótese de 

que o tr médio dos veículos pesados é maior do que o dos veículos leves, cujos resultados 

estão na Tabela 6. Foram observados em campo tempos de resposta dos veículos pesados até 

a 17ª posição e dos veículos leves até a 20ª posição. Não houve indícios para concluir essa 

hipótese para a 1ª posição da fila. Para as demais posições, a diferença foi estatisticamente 

significativa, porém a diferença pode ser muito pequena, de apenas 0,1 s. 

Tabela 6: Teste de hipóteses do TR por tipo de veículo 

Hipótese nula Hipótese alternativa trVP (s) trVL (s) Valor-p IC (s) 

tr1,VP ≤ tr1,VL tr1,VP > tr1,VL 1,86 1,95 0,72 Δtr > -0,4 

tr2–17,VP ≤ tr2–20,VL tr2–17,VP > tr2–20,VL 1, 66 1,50 0,0005 Δtr > 0,1 

Também foi realizada uma análise por movimento de conversão, considerando apenas o 

primeiro veículo da fila, pois para as demais posições não haveria motivos para supor a 

hipótese de que a conversão fizesse efeito. A Tabela 7 mostra que não houve evidências de 

diferença entre os movimentos de conversão. 

Tabela 7: Teste de hipóteses para o tr1 médio por movimento de conversão 

Hipótese nula 
Hipótese 

alternativa 

tr médio – em 

frente (s) 

tr médio – 

direita (s) 
Valor-p IC (s) 

tr1,Fre = tr1,Dir tr1,Fre ≠ tr1,Dir 2,09 2,04 0,84 [-0,4, 0,5] 

Com os resultados apresentados, decidiu-se modelar o tempo de resposta por posição na fila: 

um modelo para primeira posição (tr1) e outro para as demais (trn>1), sem diferenciação de 

faixa nem de tipo de veículo. Os testes de aderência KS e χ² para as distribuições analisadas – 

normal, log-normal, gama, weibull e log-logística – foram realizados usando a biblioteca 

fitdistrplus do software R. Para o tr1, nenhum teste de aderência foi rejeitado. Para o trn>1, 

somente a distribuição log-normal passou no teste χ² e nenhuma distribuição passou no teste 

KS. Uma provável justificativa para a rejeição dos testes para trn>1 deve-se ao tamanho da 

amostra (3.776, enquanto para tr1 é de 228), pois amostras muito grandes tendem a rejeitar 

testes de hipóteses. 
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Na Figura 5 e Figura 6 percebe-se boa aderência das distribuições log-normal ao tr1 e ao trn>1

observados em campo. Com relação aos critérios AIC e BIC, para o tr1 a log-normal 

correspondeu ao segundo melhor valor em ambos os parâmetros, próximos aos valores da 

distribuição gama. Para o trn>1 a log-normal ofereceu o melhor ajuste para ambos os critérios. 

Figura 5: Aderência da distribuição log-normal aos dados de tr1 

Figura 6: Aderência da distribuição log-normal aos dados de trn>1 

Com resultado desta etapa de análise estatística, o tr1 foi modelado pela distribuição log-

normal, com parâmetros logarítmicos de localização  = 0,56 e escala  = 0,46, 

correspondentes a uma média de 1,9 s e desvio padrão 0,9 s. Para o trn>1, os parâmetros foram 

 = 0,28 e  = 0,51, relativos à média 1,5 s e desvio padrão 0,9 s. 

4.2. Implementação do modelo de tempo de resposta no VISSIM 

Os modelos probabilísticos log-normal foram implementados no VISSIM utilizando-se o 

pacote pywin32, que possibilita a conexão COM (Component Object Module) entre o python e 

o VISSIM. A lógica do algoritmo foi atribuir os valores de tempo de resposta gerados pelas

distribuições log-normais aos intervalos de tempo em que os veículos devem ter velocidade 
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igual zero, utilizando os atributos des_speed e speed. O instante de referência para os 

primeiros veículos da fila foi o início do verde semafórico. Para os demais veículos da fila, o 

instante de referência foi a saída do veículo à frente. 

A verificação da implementação se iniciou pela comparação entre os parâmetros da 

distribuição logarítmica das amostras resultantes das simulações e os valores  e  

especificados no modelo. A verificação foi bem sucedida, com valores de 0,53 e 0,45 para tr1 

e 0,29 e 0,52 para trn>1, para  e , respectivamente. Por fim, na Figura 7 e Figura 8 são 

apresentadas as distribuições de frequência dos dados de tr coletados em campo, os 

modelados no VISSIM com log-normal e os obtidos com o default do VISSIM. 

Figura 7: Distribuições de frequência relativa e acumulada do tr para a 1ª posição 

Figura 8: Distribuições de frequência relativa e acumulada do tr para a 2ª posição em diante 
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Como pode ser observado nos dados default do VISSIM, o primeiro veículo reage 

instantaneamente à abertura semafórica, e para as demais posições o modelo default também 

não representa adequadamente o tr dos motoristas. Já o modelo implementado representou 

bem os dados de campo tanto para a 1ª quanto para as demais posições. 

4.3. Comparação entre o modelo implementado e o default do VISSIM 

A última etapa consistiu na análise dos resultados dos experimentos para avaliar o impacto do 

tempo de resposta modelado sobre as medidas de desempenho atraso e tamanho de fila e 

sobre a capacidade, quando comparados à modelagem default dos tempos de resposta do 

VISSIM. Foi utilizada a demanda observada em campo: 996 veículos/hora, dos quais 852 

veículos leves e 144 veículos pesados. Na Figura 9 são mostrados os resultados de atraso e 

tamanho de fila médios, com intervalos de confiança de 95%. O atraso médio no modelo 

default do VISSIM foi 37 ± 1 s, enquanto para o modelo com a distribuição log-normal foi de 

47 ± 3 s. O limite inferior do intervalo de confiança unilateral de 95% para a diferença entre 

as médias foi de 8 s. O resultado da fila média no modelo default foi 61 ± 3 m, enquanto no 

modelo com a log-normal foi 83 ± 8 m, com limite inferior unilateral de 95% para a diferença 

das médias igual a 18 m. Como pode ser observado, a não implementação do modelo 

probabilístico dos tempos de resposta resulta em estimativas de atrasos e filas médias 

significativamente menores. 

Figura 9: Diferença na fluidez do tráfego entre o modelo implementado e o default 

Os resultados de capacidade da aproximação e em cada faixa de tráfego estão apresentados na 

Figura 10, onde se observa uma diminuição significativa no cenário com o tr probabilístico. A 

capacidade no modelo default do VISSIM foi 1.691 ± 11 veíc/h, já para o modelo com a 

distribuição log-normal do tr foi de 1.492 ± 16 veíc/h, correspondendo a um limite inferior 

unilateral (95%) de 188 veíc/h para a diferença entre as médias.  

A capacidade média na faixa direita no modelo default foi 814 ± 7 veíc/h, enquanto no 

modelo log-normal foi 717 ± 12 veíc/h, correspondendo a um intervalo de confiança 95% 

unilateral com limite inferior de 86 veíc/h para a diferença entre as médias. A capacidade 

média na faixa da esquerda estimada no modelo default foi 877 ± 9 veíc/h, enquanto no 

modelo com a log-normal foi 775 ± 10 veíc/h, resultando em um limite inferior unilateral de 

94 veíc/h para a diferença entre as médias. Portanto, o modelo default do VISSIM gerou 

maiores valores de capacidade. Como pode ser observado em ambos os modelos, a 

capacidade na faixa direita é levemente inferior à da faixa esquerda, provavelmente devido 

aos movimentos de conversão à direita.  
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Figura 10: Diferença de capacidade entre o modelo implementado e o default 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo principal implementar um modelo probabilístico do 

tempo de resposta dos motoristas em interseções semaforizadas no microssimulador VISSIM. 

O tempo de resposta do primeiro veículo da fila foi superior ao dos demais veículos, como 

esperado.  

Com relação à faixa de tráfego, o tempo de resposta dos veículos da faixa direita foi 

estatisticamente superior ao da faixa esquerda, embora as diferenças tenham sido pequenas. 

Como a faixa direita possui mais veículos pesados e é a única faixa que permite conversão, 

foram comparados os tempos de resposta por tipo de veículo e por movimento conversão. Os 

resultados não sugerem haver diferenças relevantes. Assim, estudos futuros devem investigar 

essas e outras causas para a diferença entre faixas, como o aumento da impaciência dos 

condutores devido a maiores atrasos na faixa, causados por maiores demandas. 

A distribuição que melhor representou os tempos de resposta da aproximação foi a log-

normal, corroborando alguns estudos da literatura. Devido à simetria à direita dessa 

distribuição, não foi necessário a remoção de valores extremos para obter um bom ajuste. 

Contudo, estudos futuros podem eliminar os valores extremos e reavaliar a aderência de 

outras distribuições de probabilidade e os valores dos parâmetros. 

Como o VISSIM não permite o usuário definir os valores dos tempos de resposta dos 

motoristas, com exceção do primeiro veículo da fila, nesta pesquisa a implementação desses 

tempos foi realizada por meio de um algoritmo de programação, cuja função principal foi 

fazer com que os condutores não reagissem durante o tempo de resposta gerado pela 

distribuição de probabilidade log-normal. O instante de referência para o primeiro veículo da 

fila foi o início do tempo de verde e para os demais veículos da fila foi o instante de saída do 

veículo à sua frente. 

A implementação dos tempos de resposta segundo a log-normal resultou em diferenças 

significativas na fluidez do tráfego simulado. Comparada à modelagem default, a modelagem 

implementada resultou em maiores atrasos e filas e em menor capacidade. Isso reforça a 
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importância de se modelar os tempos de resposta adequadamente. Estudos futuros podem 

investigar essas diferenças nas medidas de desempenho do tráfego e na capacidade viária a 

partir de diferentes configurações de demanda e de oferta. 
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