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RESUMO 

 

As interseções semaforizadas são os grandes gargalos da infraestrutura viária, são nelas os 

maiores índices de congestionamento e acidentes, devido às restrições de capacidade e aos 

conflitos de movimento de tráfego, e um dos fatores para a restrição de capacidade é o Tempo 

de Resposta dos motoristas, principalmente quando estes são submetidos a algum tipo de 

distração, ocasionando Tempos de Resposta elevados, os quais impactam negativamente no 

fluxo viário, aumentando o atraso, o tempo de reação, e os headways de saturação. Embora 

existam alguns estudos que investiguem o Tempo de Resposta dos motoristas, há lacunas na 

modelagem desse fenômeno em interseções semaforizadas, e como ele é de difícil observação 

em campo, se faz necessário a utilização de uma ferramenta de microssimulação, para que se 

possa analisar diversos cenários e seus impactos. Este estudo tem como objetivo geral modelar 

e analisar os impactos de tempo de resposta (TR) elevado dos condutores no desempenho do 

tráfego e na capacidade de interseções semaforizadas. O método empregado consistiu na coleta 

de dados, modelagem estatística do TR, implementação do TR no VISSIM, comparação entre 

cenários com o TR elevado e a análise do seu impacto nas medidas de desempenho e 

capacidade. As análises estatísticas apontaram que o TR médio do 1º veículo da fila é maior 

que o das demais posições e que a distribuição Log-Normal foi a que melhor representou os 

dados de TR. Por meio da API do VISSIM, as distribuições do TR dos motoristas obtidas foram 

incorporadas no simulador, sendo uma para a 1ª posição e outra para as demais posições. O 

modelo implementado forneceu estimativas de atraso e fila média significativamente maiores 

que as obtidas no modelo default, e uma menor capacidade, constatando a importância da 

correta modelagem dessa variável na estimação do desempenho do tráfego. No que condiz à 

influência do TR elevado nas medidas de desempenho e na capacidade, observou-se que os 

maiores impactos relacionados ao atraso foram ocasionados quando o TR elevado ocorreu nas 

posições mais próximas da faixa de retenção, em relação ao tamanho de fila média, não existiu 

diferenças significativas entre as posições em que o TR elevado ocorreu, porém, existiu um 

efeito significativo quando comparado ao modelo sem o TR elevado programado, no qual 

apresentou tamanho de filas média menor aos cenários simulados.  Em relação à capacidade, 

os cenários que tiveram TR elevados em todos ciclos apresentaram capacidades inferiores às 

do modelo sem o TR elevado programado, contudo, não existiu diferenças significativas 

quando a posição do TR elevado foi analisada.  

Palavras-chave: tempo de resposta, distração, tempo de reação, headway de descarga, VISSIM.  



   

ABSTRACT 

 

 

Signalized intersections are the major bottlenecks of road infrastructure, they are the highest 

rates of congestion and accidents, due to capacity restrictions and traffic movement conflicts, 

and one of the factors for capacity restriction is the driver's response time. Especially when 

these are occurring to some type of distraction, causing high Response Times, which negatively 

impact the road flow, increase the delay, reaction time, and saturation headways. Although 

there are some studies that investigate the Response Time of drivers, there are gaps in the 

modeling of this phenomenon at signalized intersections, and as it is difficult to observe in the 

field, it is necessary to use a micro-simulation tool, so that it can be analyzed several scenarios 

and their impacts. This study has the general objective of modeling and analyzing the impacts 

of high response time (TR) of drivers on traffic performance and on the capacity of traffic light 

intersections. The method consists of data collection, statistical modeling of the TR, 

implementation of the TR in VISSIM, comparison between scenarios with high TR and the 

analysis of its impact on performance and capacity measures. Statistical analyzes showed that 

the average TR of the 1st vehicle in the queue is higher than that of the other positions and that 

the Log-Normal distribution was the one that best represents the TR data. Through the VISSIM 

API, the drivers' TR distributions were incorporated into the simulator, one for the 1st position 

and one for the other positions. The implemented model provided a delay and average queue 

higher than the standard in the model, and a lower capacity, confirming the importance of the 

correct modeling of this variable in the estimation of traffic performance. Regarding the 

influence of the high TR on performance measures and capacity, it was observed that the 

greatest impacts related to the delay were caused when the high TR occurred in the positions 

closest to the retention range, in relation to the average row size, there were no significant 

differences between the positions in which the high TR occurred, however, there was a 

significant effect when compared to the model without the programmed high TR, in which the 

average row size was smaller than the simulated scenarios. Regarding capacity, the scenarios 

that had high TR in all cycles showed lower capacities than the model without the programmed 

high TR, however, there were no significant differences when the position of the high TR was 

analyzed. 

Keywords: response time, distraction, reaction time, discharge headway, VISSIM. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As interseções são limitantes da infraestrutura viária, pois, são nelas onde ocorrem 

os maiores índices de congestionamentos e acidentes. Isso acontece devido à ocorrência de 

conflitos de movimentos no tráfego e às restrições de capacidade. A capacidade de uma 

aproximação semaforizada depende dos tempos semafóricos, do fluxo de saturação e dos 

tempos perdidos no início do verde e no entreverdes. Pode-se destacar como um dos fatores 

que impactam no tempo perdido inicial o Tempo de Resposta (TR) do motorista à mudança 

semafórica para o verde, juntamente com o atraso do veículo – entre o instante em que o 

condutor pisa no acelerador ou solta a embreagem e o instante de partida do veículo – e o 

tempo necessário para a retomada de velocidade. 

O TR do motorista pode ser definido como o intervalo de tempo ocorrido a partir 

do momento em que o motorista visualiza uma ação até executar uma reação. No caso da 

mudança semafórica para o verde, o TR 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 (Li et al., 2002). O tr1 também é chamado na literatura de 

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

Alguns fatores podem alterar o comportamento e a reação dos motoristas; entre 

eles, destaca-se a distração. Young et al. (2007) classificaram as distrações dos motoristas em 

quatro tipos: i) as visuais, que acontecem quando há um desvio do olhar do condutor para um 

outro objeto, como smartphones; ii) as auditivas, que ocorrem quando o condutor concentra a 

sua atenção em sons, como música; iii) as mecânicas, que acontecem quando o motorista retira 

uma das mãos do volante para realizar uma tarefa, como se alimentar; e iv) as cognitivas, que 

advêm de pensamentos que capturam a atenção do motorista. 

As distrações podem impactar negativamente na reação do motorista, pois elas 

elevam o TR e alteram alguns comportamentos de condução, como mudança de faixa, 

distância de following, entre outros (Cooper et al., 2009; Dingus et al., 2006). Além disso, 

dirigir sem a devida atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é passível de 

multa, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Entretanto, não se pode afirmar que o 

TR elevado é ocasionado exclusivamente pela distração, pois pode ser atribuído também a 
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problemas mecânicos do veículo, ou até mesmo aos condutores que possuem um TR maior 

que a média.  

Embora existam na literatura alguns estudos que analisem o impacto do TR no 

tráfego, não foram encontrados trabalhos voltados à análise do efeito do TR elevado dos 

motoristas na fluidez do tráfego de interseções semaforizadas. Essa lacuna talvez possa ser 

explicada pela dificuldade de se observar os TR’s ao longo da fila e, principalmente, os seus 

efeitos nas medidas de desempenho do tráfego, o que justifica a utilização de um 

microssimulador de tráfego, pois a simulação microscópica permite modelar variáveis 

relativas ao TR (ex: posição do veículo em que ocorreu o TR elevado, a frequência e a 

duração) e analisar o efeito delas nas medidas de desempenho e na capacidade da via.  

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 piora do nível de serviço e da capacidade nas 

aproximações. Por outro lado, TR’s 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 TR’s estejam bem representados. Para isso, na presente pesquisa será 

utilizado o microssimulador de tráfego VISSIM, versão 20 (PTV, 2020). 

 

1.1 Problema e questões de pesquisa 

 

A problemática tratada nesta dissertação consiste no efeito negativo que o TR 

elevado pode ocasionar no tráfego de interseções semaforizadas, devido ao impacto que ele 

proporciona nas medidas de desempenho (ex: atraso, tamanho de fila) e na capacidade das 

aproximações. 

A simulação microscópica é uma ferramenta importante para analisar os sistemas 

de transportes. Diante disso, o uso de simulação será uma ferramenta fundamental para 

modelar satisfatoriamente o TR elevado em interseções semaforizadas e para conseguir 

analisar o seu impacto nas medidas de desempenho e capacidade. 

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 diretamente por uma distribuição de probabilidade apenas para 

o primeiro veículo da fila, quando especificada. Para os demais veículos da fila, o software 
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não permite o usuário especificar os tempos de resposta por meio da edição direta dos 

parâmetros na interface gráfica. Isso pode causar diferenças significativas na estimação do 

desempenho operacional do tráfego. As questões de pesquisa que nortearam este estudo 

foram: 

a) Como coletar em campo o TR dos motoristas? 

b) Qual a distribuição de probabilidade pode representar o tempo de resposta? 

c) Qual o efeito do TR elevado no headway de descarga em uma interseção 

semaforizada? 

d) Como modelar o TR elevado utilizando o VISSIM? 

e) Qual o efeito do TR elevado nas medidas de desempenho (ex: atraso, tamanho 

de fila) e na capacidade da via em uma interseção semaforizada?  

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo principal desta pesquisa de mestrado consiste em modelar e analisar o 

impacto do TR elevado dos motoristas no desempenho do tráfego e na capacidade de 

interseções semaforizadas. Para alcançar esses objetivos, faz-se necessário atingir 

primeiramente os seguintes objetivos específicos: 

a) Propor e aplicar um método para coletar os dados de TR; 

b) Modelar o TR por meio de uma distribuição de probabilidade; 

c) Analisar o efeito do TR elevado nos headways de descarga; 

d) Modelar o TR em uma interseção semaforizada no VISSIM; 

e) Examinar o efeito do TR elevado nas medidas de desempenho e na capacidade 

de uma interseção semaforizada utilizando o VISSIM. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação é composta por: introdução, tratada neste primeiro capítulo; 

revisão bibliográfica, apresentada no capítulo 2; método empregado, detalhado no capítulo 3; 

caracterização da área de estudo e coleta de dados, exibidas no capítulo 4; análise do TR, no 

capítulo 5; implementação do TR no VISSIM, apresentada no capítulo 6; efeito do TR no 
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desempenho e na capacidade de interseções semaforizadas, contido no capítulo 7, e por fim, 

conclusões e recomendações para trabalhos futuros, contidas no capítulo 8. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nas últimas duas décadas, pode-se notar que o TR elevado, sobretudo no que 

condiz à distração dos motoristas, vem recebendo atenção especial, devido principalmente ao 

uso dos dispositivos eletrônicos (ex.: celular), que estão cada vez mais presentes durante a 

condução (Regan, 2011). Neste capítulo será abordado o efeito do TR elevado na fluidez de 

interseção semaforizada, o efeito da distração em trecho de vias, e, por fim, a modelagem do 

TR utilizando um microssimulador.  

 

2.1 Tempo de Resposta 

 

Na literatura, existem diferentes terminologias para definir a reação do motorista 

no tráfego. Sousa (2011) e Rakha et al. (2007), ao estudarem a reação do motorista ao acionar 

o freio diante do amarelo em uma interseção semaforizada, utilizaram o termo de tempo de 

percepção e reação; ainda, Roess et al. (2011) utilizaram o mesmo termo para descrever de 

uma forma geral a reação do motorista a qualquer objeto. Na mudança semafórica para o 

verde, Li et al. (2002), Akçelik et al. (1999) e Bonneson (1992) definiram esse parâmetro 

como TR. Já Colella (2008) denominou como tempo de percepção e reação de aceleração. 

Çalişkanelli e Tanyel (2016) utilizou a terminologia de TR inicial para o primeiro veículo da 

fila. Neste trabalho, o termo utilizado para representar esse parâmetro será Tempo de 

Resposta, TR. 

Vários autores encontraram valores diferentes para o TR. Messer e Fambro 

(1977), com o objetivo de avaliar o efeito do tamanho do ciclo de uma interseção semaforizada 

na capacidade viária, sugeriram 1 segundo de TR para os motoristas, com exceção do primeiro 

veículo da fila, que terá um tempo adicional de 2 segundos. Briggs (1977) utilizou 1,22 s de 

TR para todos os motoristas para calibrar o seu modelo de headways de descarga, usando 

dados de cinco estudos conduzidos nos Estados Unidos e na Alemanha. Bonneson (1992) 

encontrou os valores de 2,6 s para o TR do primeiro veículo e 1,57 s para os demais. 

Çaliskanelli e Tanyel (2016) investigaram o TR em interseções semaforizadas em 

uma cidade na Turquia, discutindo o efeito do TR do primeiro veículo no fluxo de saturação 

e no desempenho viário. Para isso, foram selecionadas nove interseções, com alguns critérios, 

tais como: nenhuma parada de ônibus influenciando os movimentos dos veículos nos pontos 
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estabelecidos; o greide longitudinal da via deveria ser menor que 1%; estacionamentos 

proibidos. Dessa forma, foram coletados dados de 19 aproximações. Os dados foram obtidos 

durante o pico da manhã e/ou da tarde, sendo observados no mínimo 25 ciclos para cada 

aproximação.  

Para realizar a coleta, os autores colocaram uma câmera em um edifício, de tal 

maneira que permitisse a visualização do semáforo e do primeiro veículo da via. Além disso, 

existia um observador alinhado com o primeiro veículo da fila, coletando manualmente o tr1. 

Além do tr1, foram coletados dados sobre o tipo do veículo, tamanho das faixas, movimento 

dos veículos (seguir em frente, virar à esquerda ou à direita), gênero do motorista e tempos 

semafóricos, totalizando assim 1.788 observações para os veículos na primeira posição da fila. 

Na Tabela 1 é apresentado o resumo das observações. 

Tabela 1 – Valores de TR obtidos por Çaliskanelli e Tanyel (2016) 

Tipo do 

Movimento  

Número de 

Observações Média 

Desvio 

Padrão 

Seguir em Frente 
Homem 798 1,44 0,86 

Mulher 173 1,7 1 

Virar à esquerda  300 1,26 0,77 

Virar à direita  200 1,39 0,57 
Fonte: Adaptado de Çaliskanelli e Tanyel (2016) 

 

Os autores concluíram que o TR dos condutores que realizaram alguma conversão 

(à direita ou à esquerda) foi menor em comparação com o TR daqueles que seguiram em 

frente. Vale ressaltar que essa mesma conclusão foi obtida por Li e Prevedouros (2002), que 

realizaram um teste de hipótese para verificar se o TR dos movimentos de conversão (esquerda 

ou direita) é estatisticamente diferente do de seguir em frente, tendo como resultado que são 

diferentes. Outra análise importante, que os autores puderam concluir, é que o TR pode ser 

diferente de acordo com o gênero, pois observou-se que o TR de pessoas do sexo feminino 

foi maior que o do sexo masculino. 

Çaliskanelli e Tanyel (2016) realizaram um teste de aderência utilizando 

Anderson-Darling para verificar quais distribuições (log-normal, exponencial, gama e 

weibull) se aderiam melhor aos dados, cujos resultados mostram que os dados são bem 

representados por uma distribuição log-normal, sendo a única distribuição a não ser rejeitada, 

como pode ser observado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Teste de aderência do TR obtido por Çaliskanelli e Tanyel (2016) 

Tipo do 

Movimento 

Distribuições 
 Log-Normal Exp Gama Weibull 

 AD 
Valor 

p 
AD 

Valor 

p 
AD 

Valor 

p 
AD 

Valor 

p 

Seguir em 

Frente 

Homem 0,72 0,05 115,25 <0,003 3,08 <0,005 9,8 <0,010 

Mulher 0,55 0,16 18,24 <0,003 1,29 <0,005 2,83 <0,010 

Todos 0,72 0,06 135,14 <0,003 3,66 <0,005 11,81 <0,010 

Virar à 

esquerda 
 0,52 0,18 34,75 <0,003 1,5 <0,005 5,47 <0,010 

Virar à 

direita 
 0,4 0,36 34,74 <0,003 0,88 0,025 2,46 <0,010 

Fonte: Adaptado de Çaliskanelli e Tanyel (2016) 

 

Çaliskanelli e Tanyel (2016) realizaram uma regressão linear para obter o modelo 

de TR, sendo apresentado abaixo pela equação 1. Conclui-se que ciclos longos podem resultar 

em maiores distrações, e consequentemente em um TR maior. 

 

 𝑇𝑅 = −0,149 ∗ 𝑀𝑁𝑉 − 0,136 ∗ 𝐺𝑁 + 0,02 ∗ 𝐶𝑌𝐿 (1) 

Onde:  

TR = Tempo de resposta para o primeiro veículo 

MNV = Tipo do movimento (0 para seguir em frente, 1 para conversão a direita, 

2 para conversão a esquerda) 

GN = Gênero (0 para mulheres e 1 para homens) 

CYL = Duração do Ciclo 

 

Colella (2008) analisou o comportamento dos motoristas em interseções 

semaforizadas, investigando a reação dos motoristas na mudança do verde para o amarelo, o 

comportamento dos condutores durante o processo de frenagem no semáforo, e por fim, o 

comportamento do motorista durante o processo de aceleração no início do verde. Para a 

realização dessas análises, o autor utilizou um conjunto de dados coletados em 2005, referente 

a uma amostra de 60 motoristas voluntários observados em um ambiente controlado na pista 

de testes do Virginia Tech Transportation Institute, nos EUA. Durante a coleta de dados, o 

veículo de teste trafegava sozinho na pista.  
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Nesse estudo, cada motorista foi submetido a 24 passagens pelo cruzamento, 

onde, em quatro passagens o semáforo estava verde, e nas demais o semáforo estava no 

amarelo. Foram coletados dados sobre a posição do veículo em relação à faixa de retenção, 

velocidade e aceleração instantânea, contador de passagens pela interseção, gênero, idade, 

indicação semafórica, dentre outros, totalizando, assim, 78 tipos de registros. Informações 

mais detalhadas sobre a coleta de dados podem ser obtidas em Rakha et al. (2007). 

De posse desses dados, Colella (2008) obteve um valor médio de TR para o início 

do verde de 1,04 segundos e 85º percentil de 1,25 s. Na Tabela 3 é apresentado um resumo 

dos valores de TR obtidos. 

 

Tabela 3 – Valores TR obtidos por Colella (2008) 

N 
Mínimo 

(s) 

IC – Limite 

inferior (s) 

Desvio 

padrão (s) 

Média 

(s) 

IC –Limite 

superior (s) 

85º percentil 

(s) 

Máximo 

(s) 

117 0,41 0,99 0,26 1,04 1,09 1,25 2,04 

Fonte: Colella (2008) 

 

Colella (2008), embora tenha analisado que o teste Kolmogorov-Smirnov não 

tenha rejeitado a hipótese nula de normalidade da variável, o autor sugeriu que o TR fosse 

representado por uma distribuição unicaudal, tais como beta, gama ou de valores extremos, 

os dados estão representados no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Histograma dos dados de TR do Colella (2008) 

 

Fonte: Adaptado de Colella (2008) 

 

O autor realizou um teste de Mann-Whitney, com 95% de nível de confiança, 

tendo como resultado que o TR seja separado em função dos fatores de gênero e declividade, 

conforme a Tabela 4. Ele identificou que o grupo masculino apresentou um TR médio menor 
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que o TR médio do grupo feminino, coincidindo com o estudo apresentado por Çaliskanelli e 

Tanyel (2016). 

 

Tabela 4 – Valores de TR por gênero/declividade 
 Masc/aclive(s) Masc/declive(s) Fem/aclive(s) Fem/declive(s) 

Média 0,89 1,05 1,05 1,17 
Fonte: Colella (2008) 

 

Li e Prevedouros (2002) coletaram dados de uma interseção semaforizada no 

centro da cidade de Honolulu, Hawaii, por meio de filmagens, analisando dois movimentos: 

seguir em frente ou conversão à esquerda protegida, e observando o headway de saturação, o 

tempo perdido, e o TR do primeiro veículo. Os autores obtiveram valores médios de TR para 

o primeiro veículo de 1,76 e 1,42 segundos para os movimentos de ir em frente e conversão à 

esquerda, respectivamente. Na Tabela 5 é apresentado um resumo dos dados obtidos. 

Tabela 5 – Resumo do TR estudo de Li e Prevedouros (2002) 
 Observações Mínimo(s) Desvio padrão (s) Média (s) Máximo (s) 

Frente  354 0,74 0,61 1,76 4,02 

Esquerda  342 0 0,74 1,42 6,7 

Fonte: Adaptado de Li e Prevedouros (2002) 

 

 Li e Prevedouros (2002) analisaram que o TR dos veículos que seguiam em frente 

era maior quando comparados com o TR dos veículos que realizavam a conversão à esquerda. 

Para isso os autores realizaram um teste t, no qual concluíram que a diferença entre os TR’s 

foi significante, conforme fora falado anteriormente no estudo do Çaliskanelli e Tanyel 

(2016). Li e Prevedouros (2002) ainda observaram que cerca de 1% dos condutores que faziam 

a conversão à esquerda acabavam se movendo antes do início do tempo de verde. No que 

condiz à distribuição do TR, embora os histogramas dos dados de TR do primeiro veículo 

tenham uma forte inclinação positiva (inclinação > 1.0), implicando que uma distribuição log-

normal poderia ter um bom ajuste, o teste de Lilliefors, uma variação do teste de Kolmogorov-

Smirnov, rejeitou essa hipótese; contudo, não rejeitou a hipótese que os dados poderiam ser 

bem representados por uma distribuição normal. 

Li et al. (2014) analisaram e caracterizaram o Tempo de Resposta do primeiro 

veículo em uma interseção semaforizada na presença de um contador regressivo para o verde, 

e em duas interseções sem o contador, em Beijing, China. Para isso, foram implantadas 

câmeras próximas às interseções, sendo coletadas quatro horas para cada uma. Na coleta dos 
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dados foi utilizado um algoritmo de detecção do verde do semáforo e do movimento do 

veículo. Vale salientar que se tivesse algum pedestre, bicicleta ou objeto na frente do veículo, 

o algoritmo não conseguia coletar o dado de TR.  

Foram coletadas 150 observações de TR para ambos os cenários. Os dados estão 

apresentados na Tabela 6. A média do TR dos motoristas na interseção que tinha o contador 

regressivo foi menor que a do TR dos condutores nos cruzamentos sem o contador regressivo. 

Isso ocorre, provavelmente, pelo fato que quando os motoristas estão submetidos a uma 

interseção que tenha um contador regressivo, eles ficam mais atentos, tendo menos distrações, 

e, consequentemente, tendo um TR menor. Os autores ainda realizaram um teste de Levene, 

observando a homogeneidade das variâncias. O teste rejeitou a hipótese nula que as variâncias 

são iguais, concluindo assim que existe uma diferença entre as variâncias do TR com/sem o 

contador. Foi realizado o teste U para avaliar a hipótese que o TR dos dois cenários é 

estatisticamente diferente, cujo resultado foi significante. 

 

Tabela 6 – Dados de TR da Li et al. (2014) 

 
Sem o 

contador 

regressivo 

Com o 

contador 

regressivo 

Percentil 

Sem o 

contador 

regressivo 

Com o 

contador 

regressivo 

Amostra (N) 150 150 Min 0,04 0,24 

Maior valor (s) 5,24 3,52 5% 0,4 0,44 

Média (s) 2,12 1,48 10% 0,92 0,8 

Variância (s²) 1,16 0,5 25% 1,27 0,92 

Desvio padrão (s) 1,08 0,71 50% 2,04 1,32 
   90% 3,68 2,36 
   95% 4,22 2,86 
   Max 5,28 3,76 

Fonte: Adaptado de Li et al. (2014) 

 

Para verificar qual a distribuição se adequava mais aos dados, os autores 

analisaram graficamente e selecionaram as distribuições que mais se aproximavam dos dados 

de TR. Realizaram também um teste qui-quadrado, no qual observaram que o TR do primeiro 

veículo segue uma distribuição Weibull e Log-normal para o cenário sem e com o contador 

regressivo, respectivamente. Além disso, os autores fizeram uma “clusterização” 

(agrupamento) dos dados, obtendo valores representativos para três classes de TR (lento, 

moderado e rápido) para os dois cenários, como pode ser observado na Tabela 7. Na Tabela 8 

é apresentado um resumo dos resultados dos principais estudos encontrados na literatura. 
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Tabela 7 – Agrupamento dos dados de TR da Li et al. (2014) 
 Com o contador regressivo Sem o contador regressivo 

Classes Rápido Moderado Lento Rápido Moderado Lento 

TR (s) 0,95 1,64 2,7 1,16 2,47 3,98 

Tamanho da amostra 74 51 25 66 62 22 
Fonte: Adaptado de Li et al. (2014) 

 

 

Tabela 8 – Resultados de estudos sobre tempo de resposta 

Média (s) 
Des. 

Padrão (s) 
Distribuição Fonte 

1,48 – em frente 0,89 

Distribuição Log-Normal 
Çaliskanelli e Tanyel 

(2016) 
1,26 – à esquerda 0,77 

1,39 – à 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 – em frente 0,61 
Distribuição normal Li e Prevedouros (2006) 

1,42 – à esquerda 0,74 

2,12 – sem contador 

regressivo 
1,08 Weibull 

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

regressivo 
0,71 Log-normal 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

2.1.1 Efeitos do TR no headway de descarga  

 

O headway de descarga é definido como o intervalo de tempo decorrido entre as 

passagens de dois veículos consecutivos por um ponto de referência (ex: faixa de retenção), 

considerando um ponto específico dos veículos (ex: eixo traseiro), durante a dissipação da fila 

em uma interseção controlada por semáforo. O primeiro headway de descarga, em média, é 

relativamente maior que os demais, isso é devido à aceleração e ao tempo de reação do 

primeiro veículo, contribuindo com uma maior parcela para o tempo perdido inicial, enquanto 

os headways seguintes tendem a ser menores, até se estabilizar. Isso ocorre geralmente entre 

o quarto ou quinto veículo da fila, podendo-se denominar esse valor médio de headway de 

saturação (hs) (Roess et al., 2011). 
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Os headways de descarga dos condutores distraídos podem ser diferentes 

comparados aos dos motoristas que não tiveram distração, como visto por Hurwitz et al. 

(2013). Eles analisaram o impacto da distração no tempo perdido inicial em uma interseção 

semaforizada. Para isso, coletaram dados através de vídeo no total de seis interseções 

distribuídas em três estados dos Estados Unidos. Um dos objetivos do trabalho era investigar 

estatisticamente se o headway médio dos primeiros cinco veículos da fila eram diferentes, do 

condutor distraído em comparação com o motorista sem distração. Para tal, realizaram uma 

coleta de 33 horas de filmagens, totalizando 704 ciclos observados, com uma amostra de 4.935 

observações de headways, sendo 844 destes de condutores que sofreram distração. Desse 

estudo, foi concluído que o headway médio dos motoristas distraídos foi 0,39 segundos maior 

quando se compara ao dos condutores que não sofreram distração.  

 

2.2 Efeito da distração na fluidez do tráfego em trechos de vias 

 

Nourzad et al. (2014) classificaram os estudos sobre a distração em quatro tipos: 

i) os que utilizam uma abordagem naturalística, com uso de câmeras ou sensores de 

rastreamento ocular (Fitch et al., 2013); ii) os que utilizam simuladores de direção (Cooper et 

al., 2009); iii) os estatísticos, baseados em dados observacionais, como o trabalho que analisou 

a relação entre o número de acidentes fatais e o uso do celular ao dirigir (Wilson et al., 2010); 

e iv) os com base em ferramentas computacionais, como os microssimuladores de tráfego 

(Nourzad et al., 2014).  

Stavrinos et al. (2013), utilizando simuladores de direção, analisaram a distração 

dos motoristas no fluxo viário. Para isso, foram selecionados 75 participantes, entre 16 e 25 

anos, os quais foram submetidos a três tipos de regime (fluxo livre, moderado e 

congestionado) e três situações (envio de mensagem de texto pelo celular, realizando ligação 

e sem nenhuma distração) para analisar o efeito da distração. Por fim, concluiu-se uma queda 

na velocidade média de cada condutor sob distração, impactando em uma menor tendência de 

mudança de faixa e um maior tempo de viagem. Entretanto, vale ressaltar que, apesar dos 

resultados obtidos, os estudos que utilizam simuladores de direção consomem muito tempo e 

possuem um custo elevado, quando comparados aos estudos naturalísticos, estatísticos ou de 

modelagem computacional (Salvucci, 2009).  
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Fitch et al. (2013), em um estudo naturalístico, tinha como objetivos analisar o 

risco de acidentes, o impacto e a performance dos motoristas utilizando um celular enquanto 

dirigiam. Para isso, os autores instalaram quatro câmeras dentro do veículo: a primeira câmera 

capturava a face e o torso do motorista, a segunda câmera focava na visão frontal da pista, a 

terceira câmera gravava a parte interna do veículo, na qual era possível ver se o motorista teve 

algum desvio de atenção, e a quarta e última câmera capturava a visão traseira da pista, tal 

como um retrovisor. Os motoristas passavam entre três a quatro semanas com o equipamento 

embarcado. Com isso, foram coletados dados de 204 motoristas, tendo como conclusão que 

em 10,6% do tempo de direção os motoristas acabaram utilizando o celular, e que o uso do 

celular ocasiona um maior desvio padrão na velocidade.  

Em um estudo estatístico, Horrey e Wickens (2006) fizeram uma meta-análise, 

que consiste em integrar vários estudos independentes, combinando os resultados de tais 

estudos em uma medida resumo. Os autores utilizaram essa técnica estatística para analisar o 

impacto do uso do celular no desempenho dos motoristas. Foram utilizados 23 estudos que 

analisaram o impacto das ligações no desempenho dos condutores, concluindo-se que o TR 

dos motoristas sob uso do celular aumentou em média 0,13 segundos. Essa abordagem 

depende da qualidade dos dados coletados e da integridade do banco de dados analisado. 

 

2.3 Modelagem do TR utilizando simulação computacional 

 

O VISSIM permite realizar a modelagem do Tempo de Resposta inicial, tr1, por 

meio do parâmetro reaction after end of red. Esse parâmetro é definido como o tempo entre 

o instante que o semáforo muda para a indicação “siga” e o instante que o veículo começa a 

se mover. Ele é composto por dois parâmetros: behavior at red/amber signal e reaction time 

distribution. 

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 
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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, sendo especificadas 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. (PTV, 2020). 

Nourzad. et al. (2014) propuseram uma abordagem para investigar o efeito da 

distração dos motoristas em um trecho de uma rodovia localizada na Filadélfia, Estados 

Unidos. Foi utilizado o software Distract-R para criar perfis de distração ocorrida por 

mensagens de texto. Com o uso de programação via COM (Component Object Model) do 

simulador VISSIM (PTV, 2020) esses perfis foram alocados aleatoriamente para os veículos 

que entravam na rede, alterando os seus parâmetros comportamentais (ex: car-following). 

Foram simulados três cenários, nos quais 0%, 10% e 20% dos veículos da simulação tinham 

distração. Esse estudo observou que a distração tende a diminuir a distância de following e a 

velocidade média.  

Lindorfer et al. (2018) propuseram um modelo de car-following que incorpora 

dois tipos de distração: a leve e a severa. Em geral, as distrações leves compreendem as 

distrações auditivas e cognitivas, as quais geram um aumento no tempo de reação do motorista 

e uma diminuição na velocidade desejada. Já as distrações severas geralmente são as visuais, 

durante as quais os condutores permanecem com uma aceleração constante, não reagindo ao 

veículo líder. A validação do modelo de distração foi feita utilizando o microssimulador 

TraffiSim (Backfrieder et al. 2015), tendo como alvo os perfis de velocidade dos veículos 

líder e seguidor. 

No VISSIM, o parâmetro de duração do Temporary Lack of Attention, TLA, pode 

ser descrito como o período de tempo em que o condutor não reage, excetuando-se em casos 

de frenagem de emergência. No primeiro parâmetro do TLA, o usuário pode definir a duração 

da distração, e o segundo parâmetro é a frequência em que ela ocorre; o valor default de ambos 

é zero. (PTV, 2020).  

Lacerda (2016) fez uma análise de sensibilidade desses parâmetros para uma via 

arterial urbana, modelando dois cenários, o primeiro com os valores default (duração: 0 

segundos e probabilidade: 0%) e o segundo cenário (duração: 1 segundo; probabilidade: 10%). 
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Como resultado, observou-se que o cenário 2 apresentou as menores capacidade e velocidade 

média.  

No estudo de Aria et al. (2016), ao investigarem o efeito dos veículos autônomos 

no tráfego, realizaram também uma análise de sensibilidade dos parâmetros de TLA, variando 

o parâmetro duration de 0 a 2 segundos, e a probabilidade de 0% a 20%. Ao comparar o 

cenário de 0 s e 0% com o de 2 s e 20%, foi observada uma redução na velocidade média de 

3,0% e 10,6%, e um aumento no tempo de viagem de 1,8% e 4,7%, para o pico da manhã e 

da noite, respectivamente.  

Para analisar o funcionamento desses parâmetros, foi codificada uma rede 

hipotética. Primeiramente, foram executadas as simulações do primeiro cenário com os 

valores default, e depois as de outro cenário com o valor do TLA duration de 2,0 segundos e 

o TLA probability de 10%, analisando-se veículo a veículo. No Gráfico 2 é apresentado um 

diagrama de espaço-tempo-velocidade de um veículo, sendo utilizados os valores default para 

os parâmetros (TLA duration: 0 s e TLA probability: 0 %), e no Gráfico 3 para o mesmo 

veículo foi utilizado TLA duration: 5s e TLA probability: 10%. 

 

Gráfico 2 – Análise do TLA – valores default 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 3 – Análise do TLA – duration: 5s e TLA probability: 10% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se concluir que esses parâmetros não atendem ao objetivo desta pesquisa, 

pois com eles todos os veículos estão suscetíveis, com a mesma probabilidade e a cada time 

step, a sofrer a distração e apresentando a mesma duração, permanecendo com a velocidade 

constante, sendo afetado inclusive no fluxo livre. 

Vale ressaltar que o objeto de estudo dessa pesquisa de mestrado é o TR elevado 

que ocorre ocasionalmente, com alguns motoristas, em um momento específico, quando ele 

deveria partir do repouso, quando está parado na interseção semafórica. 

A Tabela 9 apresenta um resumo dos estudos da distração no tráfego e a 

abordagem utilizada. Não foram encontrados trabalhos que avaliassem os impactos do TR 

elevado, seja ele causado por distração ou não, dos motoristas no desempenho e na capacidade 

de interseções semaforizadas. 
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Tabela 9 – Estudos e métodos de análise da distração 

Autor Título Abordagem 

Lacerda 

(2016) 

Estimação da velocidade média em vias urbanas 

com uso do microssimulador VISSIM 
Microssimulação 

Aria (2016) 
Investigation of automated vehicle effects on 

driver’s behavior and traffic performance 
Microssimulação 

Nourzad et al. 

(2014) 

Computational modeling of driver distraction by 

integrating cognitive and agent-based traffic 

simulation models 

Microssimulação 

Lindorfer et 

al. (2018) 

Modeling the imperfect driver: incorporating human 

factors in a microscopic traffic model 
Microssimulação 

Cooper et al. 

(2009) 

An investigation of driver distraction near the 

tipping point of traffic flow stability 

Simulador de 

direção 

Stavrinos et 

al. (2013) 

Impact of distracted driving on traffic flow 

parameters 

Simulador de 

direção 

Strayer et al. 

(2006). 

A Comparison of the Cell Phone driver and the 

Drunk Driver 

Simulador de 

direção 

Fitch et al. 

(2013) 

The impact of hand-held and hands-free cell phone 

use on driving performance and safety-critical event 

risk 

Estudo 

naturalístico 

Charlton et al. 

(2013) 

Older Driver Distraction: A Naturalistic Study of 

Behaviour at Intersections 

Estudo 

naturalístico 

Dingus et al. 

(2006) 

The 100-car naturalistic driving study, phase II—

Results of the 100-car field experiment 

Estudo 

naturalístico 

Wilson et al. 

(2010) 

Trends in Fatalities from Distracted Driving in the 

United States, 1999 to 2008 
Estatística 

Horrey et al. 

(2006) 

Examining the impact of cell phone conversations 

on driving using meta-analytic techniques 
Estatística 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 MÉTODO 

 

O método proposto para esta pesquisa é dividido em quatro etapas: i) 

desenvolvimento do método para coleta do TR; ii) modelagem estatística do TR; iii) 

implementação do TR no VISSIM; e iv) efeito do TR elevado em uma interseção 

semaforizada, conforme pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Método empregado 

  

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

3.1 Coleta de dados 

 

A primeira etapa consistiu em determinar um método para a coleta do TR, isso 

fez-se necessário devido à difícil obtenção dessa variável. Vale salientar que para a escolha 

da interseção semaforizada, foram definidas algumas condições necessárias à análise: 

a) Visualização da faixa de retenção; 

b) Visualização das indicações luminosas do semáforo; 
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c) Boa visualização da fila e dos instantes de partida dos veículos. 

 

A coleta foi realizada com base nas filmagens do tráfego da interseção escolhida, 

capturadas pelas câmeras de monitoramento do CTAFOR – Controle de Tráfego em Área de 

Fortaleza, que possui um sistema de CFTV responsável por monitorar o tráfego em algumas 

das principais vias de Fortaleza. 

 

3.1.1 Definição dos critérios de coleta do TR 

 

Para uma simplificação do modelo, e um melhor entendimento do TR, algumas 

premissas para a coleta do TR foram adotadas: 

 i) o TR foi coletado com base na configuração inicial da fila, como pode ser 

observado pela Figura 2. O TR do veículo 1 está relacionado com a mudança 

semafórica, enquanto dos demais veículos dependerão do veículo à sua frente 

(ex.: o TR do veículo 1 será o período de tempo do início do verde e o instante 

em que ele iniciou o seu movimento, o TR do veículo 2 será o intervalo entre 

a saída do veículo 1 e o início do movimento do veículo 2, e assim 

sucessivamente). 

 

Figura 2 – Configuração inicial da fila em uma interseção semaforizada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

ii) Nas situações em que um veículo esteja posicionado nas duas faixas, tal 

qual o veículo 3 da Figura 3, o TR coletado foi relacionado ao veículo líder da 

faixa de destino. Neste caso, o veículo 3 irá reagir ao veículo 2 da faixa 

adjacente e não ao veículo que está em sua faixa de origem, já o TR do veículo 

4 e 5 serão relacionados à partida do veículo 3. O TR dos demais veículos 

foram coletados conforme o item i.  
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Figura 3 – Coleta do TR quando há mudança de faixa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

iii) Blocos de motos foram considerados apenas como um veículo, sendo 

coletado apenas o TR da motocicleta mais próxima da faixa de retenção, 

conforme Figura 4 (ex.: para o bloco de motos 2, o TR a ser considerado será 

o intervalo de tempo do início do movimento do veículo 1 até a saída da 

primeira moto, já o TR do veículo 3 será o período de tempo entre o início do 

movimento da última moto do bloco 2 e o instante de saída do veículo 3). 

 

Figura 4 – Bloco de motos em uma interseção semaforizada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

iv) O TR das motocicletas nos corredores foi desconsiderado, pois o 

movimento delas não está impedido por nenhum veículo (exemplificação na 

Figura 55), e também como analisado por Torquato (2019), as motocicletas 

nos corredores não influenciaram nos headways; 

 

Figura 5 – Corredores de motocicletas na interseção semaforizada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As coletas foram realizadas através das filmagens, nas quais se observam os dados 

de TR, headways, contagem volumétrica dos veículos e a programação semafórica, enquanto 

as características geométricas da via foram obtidas utilizando a ferramenta do Google Earth. 

Para a variável TR, foi elaborada uma planilha que garantisse o preenchimento 

adequado de todas as informações necessárias para a caracterização e análise da variável, tais 

como: faixa de tráfego, tipo do veículo (leve, pesado ou motocicletas), e o movimento de 

conversão (seguir em frente, ou virar à direita). 

Na coleta dos headways foi considerado o instante de passagem das rodas traseiras 

de cada veículo na faixa de retenção, conforme recomendação do DENATRAN (2014), sendo 

considerados apenas os ciclos que contivessem no mínimo seis veículos em fila no final do 

tempo de vermelho. 

Para a contagem volumétrica e classificatória foi escolhido um dia típico da 

semana, no qual foram coletados dados com período de agregação de 15 minutos, separando 

por movimento de conversão e tipo do veículo. Os dados relativos às programações 

semafóricas foram obtidos junto ao CTAFOR, e conferidos através dos vídeos. No término 

desta etapa, foi alcançado o primeiro objetivo específico que é: propor e aplicar um método 

para coletar os dados de TR. 

 

3.2 Modelagem estatística do TR 

 

Para que o TR e os efeitos do TR elevado pudessem ser bem representados, foi 

necessário compreender as variáveis referentes ao fenômeno. Esta etapa foi dividida em três 

tópicos: o primeiro consiste na caracterização do TR; o segundo contempla a modelagem de 

uma distribuição de probabilidade para os dados do TR; e o terceiro aborda o impacto do TR 

elevado nos headways de descarga. 

  

3.2.1 Caracterização do TR 

 

A caracterização do TR consistiu inicialmente em realizar a análise descritiva e 

exploratória das amostras coletadas, com a finalidade de analisar o perfil do TR por posição 

na fila, faixa de tráfego e tipo de veículo. Para isso foram elaborados gráficos boxplots e 

intervalos de confiança que permitiram observar o perfil do TR ao longo da fila, além de 
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identificar os níveis de TR. 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. 

Pode ser destacado que quatro hipóteses nortearam o estudo deste tópico: i) o TR 

médio do veículo da primeira posição ser maior do que os das demais posições, pois os 

motoristas dos demais dispõem de mais tempo para se preparar para a sua saída; ii) a segunda 

hipótese que os dados sugerem é que o TR médio na faixa da direita é maior do que o da faixa 

da esquerda; iii) 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; iv) devido à revisão bibliográfica, tem-se como hipótese que o TR médio dos veículos 

que fazem a conversão à direita seja menor do que o do veículos que seguem em frente. Para 

averiguar essas hipóteses, foram realizados testes t através do software R, além de Intervalos 

de Confiança, IC, que além de permitirem uma confirmação dos testes de hipóteses, 

verificando se o zero pertence ao intervalo, também fornece a significância prática. 

O TR foi subdividido em três subgrupos (rápido, moderado e lento), através da 

clusterização particionada dos dados, por meio da técnica do K-Means. Essa técnica visa 

classificar o TR em múltiplos subgrupos, neste caso 3, de forma que a variação intra-grupos 

seja minimizada, representada pela soma dos quadrados das distâncias Euclidianas entre os 

itens e os seus centroides (Kassambara, 2017).  

Em seguida, foi determinado um valor de referência para o TR elevado, 

considerando a análise descritiva do TR de forma agregada e o TR lento dos motoristas, e 

verificando a sua frequência ao longo da fila. 

 

3.2.2 Modelagem da distribuição de probabilidade do TR 

 

Na modelagem da distribuição de probabilidade do TR, 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 análise aderência também se baseou na 
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comparação visual das distribuições frequências observadas com as esperadas pela 

distribuição em análise. 

 

3.2.3 Impacto do TR elevado nos headways de descarga 

 

Os headways foram divididos em três grupos: o primeiro grupo foi composto por 

todos os headways dos veículos da fila nos ciclos que não tiveram nenhum TR elevado; o 

segundo grupo foi constituído pelos headways dos veículos da fila nos ciclos que tiveram pelo 

menos um TR elevado; e o terceiro grupo que foi composto pelos headways dos veículos que 

estavam na posição seguinte (n+1) a daqueles que apresentaram TR elevado. Com isso, foram 

elaborados gráficos com o objetivo de analisar o impacto do TR elevado nos headways ao 

longo da fila. 

 

3.3 Implementação do TR no VISSIM 

 

Essa etapa contém a modelagem do TR dos motoristas no microssimulador 

VISSIM, que é um dos simuladores microscópicos e mesoscópicos mais utilizados para 

modelagem da operação de vias de transporte, sendo um dos mais disseminados e 

consolidados no meio técnico-científico.  

O VISSIM permite a modelagem multimodal de transportes, sendo guiado por 

cinco modelos comportamentais: de seguimento veicular (car-following), de mudanças de 

faixa (lane-changing), de movimentos laterais (lateral movements), de escolha de rota (route 

choice) e de aceitação de brechas (gap acceptance) (PTV, 2020). Pode-se destacar diversas 

vantagens do VISSIM, dentre elas, observa-se: i) facilidade para se criar e editar uma rede; ii) 

boa representação dos movimentos longitudinais através do modelo de car-following baseado 

no modelo psicofísico de Wiedemann; iii) manuais bem explicativos, auxiliando na realização 

da modelagem da rede; iv) resultados de saída com as principais medidas de desempenho; e 

principalmente, v) API, interface de programação de aplicativos, bem documentada, e que 

permite a modelagem das variáveis da simulação através de programação. 

 

3.3.1 Verificação da distribuição default do TR do VISSIM 
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Nesse passo foi utilizada a rede codificada para o estudo de caso, com o objetivo 

de analisar o TR default (sem a implementação do TR de campo) dos veículos na rede, 

verificando a qual distribuição de probabilidade os dados se aderem. Sendo utilizado 

novamente o software R, para realizar os testes de aderências, tal como no item 3.2.2. 

 

3.3.2 Modelagem do TR no VISSIM 

 

Para realizar a modelagem do TR via programação foi utilizado o pacote pywin32, 

que possibilita criar uma conexão COM (Component Object Module) entre o python e o 

VISSIM. Foi programado o TR de acordo com a distribuição de probabilidade encontrada em 

campo. Após a programação, foi utilizada uma rede hipotética para verificar o TR modelado 

no VISSIM; para isso, foram extraídos os TR’s dos motoristas e analisado se a distribuição 

estava de acordo com a distribuição modelada. No fim desta etapa foi alcançado o objetivo 4, 

que é a modelagem do TR em uma interseção semaforizada no VISSIM. 

 

3.4 Efeito do TR elevado no desempenho da interseção semaforizada 

 

A quarta e última etapa foi subdivida em três subtópicos: o primeiro consiste em 

definir os cenários de simulação, o segundo engloba a codificação da rede, e, por último, o 

terceiro contempla a análise dos resultados dos experimentos.  

 

3.4.1 Planejamento do experimento de microssimulação 

 

Esta etapa de planejamento do experimento é voltada para o estudo de caso. Com 

o modelo probabilístico implementado no VISSIM, foi adicionado TR elevado na faixa da 

direita, variando a posição do veículo na fila (1ª , 6ª e 11ª) ,  a duração do TR elevado (4, 6 e 

8 segundos)  e a frequência de ocorrência do TR elevado (em todos os ciclos ou somente no 

3º ciclo de cada intervalo de 15 minutos), totalizando assim 18 cenários (3 x 3 x 2). Os cenários 

estão descritos na Tabela 10. 

Tabela 10 – Definição dos Cenários 

Cenário Posição Duração Frequência 

1_4_1 1ª Posição 4 segundos 3º ciclo de cada intervalo 
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1_6_1 1ª Posição 6 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

1_8_1 1ª Posição 8 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

1_4_6 1ª Posição 4 segundos Todos os ciclos 

1_6_6 1ª Posição 6 segundos Todos os ciclos 

1_8_6 1ª Posição 8 segundos Todos os ciclos 

6_4_1 6ª Posição 4 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

6_6_1 6ª Posição 6 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

6_8_1 6ª Posição 8 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

6_4_6 6ª Posição 4 segundos Todos os ciclos 

6_6_6 6ª Posição 6 segundos Todos os ciclos 

6_8_6 6ª Posição 8 segundos Todos os ciclos 

11_4_1 11ª Posição 4 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

11_6_1 11ª Posição 6 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

11_8_1 11ª Posição 8 segundos 3º ciclo de cada intervalo 

11_4_6 11ª Posição 4 segundos Todos os ciclos 

11_6_6 11ª Posição 6 segundos Todos os ciclos 

11_8_6 11ª Posição 8 segundos Todos os ciclos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

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, com o intuito de isolar o efeito do TR na 

fluidez. Para análise dos resultados, foram realizados testes de hipóteses unicaudais 

independentes ou pareados, dependendo dos resultados dos testes de independência, além de 

Intervalos de Confiança, IC. 

 

 

 

3.4.2 Codificação da rede  

 

A codificação da rede no simulador foi iniciada com a montagem da geometria do 

cruzamento. Para esse estudo foi utilizada uma imagem extraída do Google Earth como plano 
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de fundo. Os dados de entrada da rede, isto é, programação semafórica, volume veicular e 

velocidade desejada, foram inseridos no simulador de acordo com os dados coletados. A 

codificação do TR se deu através de programação via API, implementando a distribuição de 

TR encontrada em campo, conforme descrito na etapa anterior.  

Em seguida, parte-se para a inserção dos valores dos parâmetros comportamentais 

de car-following do VISSIM: ax e bx, composto por bx_add e bx_mult). O parâmetro ax 

corresponde ao espaçamento médio dos veículos parados em fila, em metros. O parâmetro bx 

é a distância extra deixada pelo veículo seguidor quando em movimento, sendo o bx_add o 

fator aditivo e o bx_mult o fator multiplicativo (PTV, 2020). Para esses parâmetros foram 

utilizados valores encontrados na literatura, calibrados para algumas vias da cidade de 

Fortaleza. 

 

3.4.3 Análise do impacto do TR elevado nas medidas de desempenho e capacidade 

 

A última etapa consistiu inicialmente em comparar o modelo probabilístico 

implementado no simulador versus a sua modelagem default, para avaliar os impactos do novo 

modelo de TR na fluidez do tráfego. Após a comparação, foram analisados os cenários 

determinados na etapa de planejamento da simulação. Para isso foram verificadas as 

diferenças no atraso, tamanho de fila e capacidade na aproximação, para intervalos de 15 

minutos.  
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4 COLETA DE DADOS 

 

Como já citado anteriormente, a coleta dos dados foi feita por meio de filmagens 

em interseções semaforizadas; dessa forma, foram analisadas algumas câmeras do CTAFOR. 

Foi selecionada a câmera 33 (Figura 6), que satisfazia os critérios adotados para a seleção da 

interseção.  

 

Figura 6 – Sistema de CFTV do CTAFOR 

 

Fonte: Disponibilizado pelo CTAFOR 

 

A interseção selecionada foi o cruzamento entre as avenidas Bernardo Manuel e 

Doutor Silas Munguba, cujas imagens permitem a visualização da faixa de retenção, da fila 

formada pelos veículos e do foco semafórico para o sentido oposto (exibido na Figura 7), que 

possui a mesma programação da aproximação em estudo. Essas duas avenidas conectam 

importantes polos geradores de viagem, como um terminal urbano de ônibus (Terminal da 

Parangaba), um campus universitário (Universidade Estadual do Ceará), um aeroporto 
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(Aeroporto Internacional Pinto Martins), um shopping center (Shopping Parangaba) e um 

estádio de futebol (Arena Castelão), portanto recebe uma demanda considerada de tráfego. 

 

Figura 7 – Câmera 33 - Av. Bernardo Manuel x Av. Dr. Silas Munguba 

 

Fonte: Disponibilizado pelo CTAFOR. 

 

A aproximação em estudo é a da Av. Dr. Silas Munguba, mostrada na Figura 7. 

Essa via possui duas faixas de tráfego misto por sentido, sendo as pistas separadas por um 

canteiro central. Já a Av. Bernardo Manuel possui três faixas de tráfego por sentido, sendo 

duas faixas de tráfego misto e uma faixa exclusiva para os ônibus, separada também por um 

canteiro central. A geometria das vias está apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 – Geometria da Av. Dr. Silas Munguba x Av. Bernardo Manuel 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth 

 

Na aproximação analisada observa-se uma parada de ônibus a montante, 

localizada a cerca de 240 metros, e uma parada a jusante, localizada a 60 metros da interseção, 

contudo não foram observadas interferências na descarga da fila devido à presença delas. 

No que condiz à programação semafórica, essa interseção opera em dois estágios, 

um para a Av. Dr. Silas Munguba e o outro para a Av. Bernardo Manuel. O CTAFOR dispôs 

a programação semafórica com os diagramas de estágios, mostrados na Figura 9 (na planilha 

tem-se o nome antigo ou de outro trecho de continuação das vias). Diante dos dados da 

programação semafórica, o tempo para cada estágio foi conferido nas filmagens. Na Tabela 

11 são apresentados os tempos semafóricos dessa interseção no período estudado.  
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Figura 9 – Programação semafórica – Av. Dr. Silas Munguba x Av. Bernardo Manuel 

 

Fonte: Disponibilizado pelo CTAFOR 

 

Tabela 11 – Ciclos semafóricos durante o período em estudo 

Plano 

Semafórico 

Ciclo 

(seg) 
Estágio 

Verde 

(seg) 

Amarelo 

(seg) 

Vermelho 

Geral 

(seg) 

Vermelho 

(seg) 

06h00 – 

08h30 
144 

Av. Dr. Silas 

Munguba 
63 4 3 74 

Av. Bernardo 

Manuel 
67 4 3 70 

08h30 – 

10h30 
128 

Av. Dr. Silas 

Munguba 
60 4 3 61 

Av. Bernardo 

Manuel 
54 4 3 67 

Fonte: Adaptado do CTAFOR. 

 

Os dados de velocidade desejada foram coletados com um pocket radar no dia 

20/09/2019, a cerca de 25 metros da faixa da retenção da aproximação em análise, no período 

entre 8h e 10h da manhã, sendo coletados apenas a velocidade dos veículos que estavam 

desimpedidos, totalizando 79 observações (15 veículos pesados e 64 veículos leves), com uma 
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média de 40,9 km/h e desvio padrão de 7,0 km/h. Na Tabela 12 é apresentado um resumo da 

análise descritiva dos dados. Como o VISSIM permite modelar essa variável por meio de 

distribuição empírica, foi elaborado um histograma com as velocidades desejadas dos veículos 

pesados e leves, demonstrados no Gráfico 4. 

Tabela 12 – Análise descritiva da velocidade desejada (km/h) 

Estatística Todos os Veículos Veículos Leves Veículos Pesados 

Média 40,9 41,4 40,1 

Mediana 42 42 39 

Desvio padrão 7 6,5 6,4 

Variância 48,8 43,3 40,5 

Mínimo 18 18 32 

Máximo 58 58 55 

Observações 79 64 15 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 4 – Histograma e Frequência acumulada da velocidade desejada (km/h) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados de volume foram coletados no vídeo do dia 11/04/2019, no período das 

06:30h às 09:30h, tendo a hora de pico um total de 996 veículos/hora, sendo destes 852 carros 

de passeio e 144 veículos pesados. Na Figura 10 são apresentados os volumes agregados para 

cada movimento de conversão realizado na aproximação.  
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Figura 10 – Contagem volumétrica - Av. Dr. Silas Munguba 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A coleta de dados do TR e dos headways foram efetuadas 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. Os dados e as análises 

do TR e dos headways serão apresentados no capítulo 5. 
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5 MODELAGEM ESTATÍSTICA DO TEMPO DE RESPOSTA 

5.1 Caracterização do TR 

 

Nesta etapa, foi realizada inicialmente uma análise de perfil dos TR’s por posição 

na fila, sendo dividida em três partes: i) considerando todos os veículos (veículos leves, 

pesados, e motos); ii) contabilizando apenas as motos (M); e, por fim, iii) considerando apenas 

os veículos leves (VL) e veículos pesados (VP). Para isso, foi elaborado inicialmente um 

gráfico boxplot levando em consideração todos os veículos, conforme o Gráfico 5. Os valores 

médios por posição na faixa da direita e da esquerda estão descritos na Tabela 13 e Tabela 14, 

respectivamente. 

 

Gráfico 5 – TR por posição, em segundos, por faixa de tráfego 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 13 – Estatística descritiva – Todos os veículos – Faixa da direita 

Posição TR Médio (s) 
Desvio 

padrão (s) 
Observações 

IC Lim 

sup 

IC Lim 

inf 

1 1,72 0,83 220 1,83 1,61 

2 1,54 0,82 218 1,65 1,43 

3 1,48 0,68 215 1,57 1,39 

4 1,57 0,86 211 1,68 1,45 

5 1,65 0,96 210 1,78 1,52 

6 1,75 1,11 204 1,90 1,60 

7 1,60 0,85 173 1,72 1,47 

8 1,62 0,89 131 1,77 1,46 

9 1,62 0,84 108 1,78 1,45 

10 1,59 1,00 80 1,81 1,37 

11 1,90 1,41 60 2,27 1,54 

12 1,64 0,93 41 1,94 1,35 

13 1,52 1,04 26 1,95 1,10 

14 1,46 0,69 23 1,75 1,16 

15 1,57 1,10 17 2,13 1,00 

16 1,04 0,47 6 1,54 0,54 

17 1,22 0,74 3 3,07 0,62 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme os dados da Tabela 13, nota-se que existiram mais do que 30 

observações na faixa direita para as posições entre a 1ª e a 12ª. Analisando a 1ª posição em 

relação às demais, há indícios de que a média do TR dela é maior que todas, exceto da 6ª e da 

11ª posição. Vale salientar que devido a uma maior presença de motocicletas na 1ª posição, a 

média global do TR tenha diminuído, visto que o TR das motos é menor quando comparado 

aos dos demais veículos. Outra hipótese levantada, é que na 6ª e na 11ª posição da faixa da 

direita ocorreu uma maior frequência de TRs elevados, visto que a média foi maior que nas 

outras posições.  

Na Tabela 14 são apresentados os dados relacionados à faixa da esquerda; foram 

obtidas pelo menos 30 observações entre a 1ª e a 15ª posição. Diferentemente do que ocorreu 

na faixa da direita, o TR da 1ª posição foi maior que das demais, podendo-se observar uma 

maior variação nas 5ª, 6ª, 13ª e 15ª posições, surgindo a hipótese que TR’s elevados possam 

estar acontecendo mais frequentemente nessas posições. 
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Tabela 14 – Estatística descritiva – Todos os veículos – Faixa da esquerda 

Posição TR Médio (s) 
Desvio 

padrão (s) 
Observações 

IC Lim 

sup 

IC Lim 

inf 

1 1,70 0,75 229 1,80 1,61 

2 1,39 0,69 226 1,48 1,30 

3 1,44 0,78 219 1,54 1,33 

4 1,47 0,77 215 1,58 1,37 

5 1,50 0,83 221 1,61 1,39 

6 1,54 0,85 221 1,66 1,43 

7 1,37 0,66 197 1,46 1,28 

8 1,39 0,79 190 1,50 1,28 

9 1,39 0,71 171 1,49 1,28 

10 1,39 0,80 140 1,53 1,26 

11 1,36 0,73 115 1,49 1,22 

12 1,39 0,66 85 1,54 1,25 

13 1,62 0,97 70 1,85 1,39 

14 1,29 0,64 45 1,48 1,10 

15 1,69 1,09 30 2,10 1,28 

16 1,74 1,05 17 2,28 1,20 

17 1,55 0,63 14 1,91 1,18 

18 1,86 0,59 6 2,47 1,24 

19 2,19  1 2,19 2,19 

20 2,48  1 2,48 2,48 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após esse primeiro estudo, foram analisados os TR’s das motos ao longo da fila. 

Foi realizada uma análise descritiva para a faixa da direita, conforme Tabela 15, e para a faixa 

da esquerda, na Tabela 16. Apenas a primeira posição apresentou para ambas as faixas mais 

do que 30 observações, as demais posições tiveram poucas observações e intervalos de 

confiança largos, mas mesmo assim o TR médio para todas as posições foi considerado baixo, 

pois as motos tendem a reagir imediatamente. Dessa forma, optou-se por não simular as 

motos, visto também que o VISSIM não possui o veículo do tipo motocicleta. 
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Tabela 15 – TR das motos por posição – Faixa da direita 

Posição TR Médio (s) 
Desvio 

padrão (s) 
Observações 

IC Lim 

sup 

IC Lim 

inf 

1 1,49 0,66 106 1,62 1,36 

2 1,07 0,41 13 1,31 0,82 

3 1,22 0,44 21 1,42 1,02 

4 1,39 0,66 9 1,91 0,88 

5 0,79 0,36 5 1,24 0,35 

6 1,20 0,38 8 1,52 0,88 

7 1,01 0,40 3 2,01 0,02 

8 1,02  1   
9     0   
10 2,79  2   

11 0,66  1   
12    0   
13 1,63  1   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 16 – TR das motos por posição – Faixa da esquerda 

Posição TR Médio (s) 
Desvio 

padrão (s) 
Observações 

IC Lim 

sup 

IC Lim 

inf 

1 1,45 0,58 115 1,56 1,35 

2 1,32 0,68 16 1,68 0,96 

3 1,17 0,44 21 1,37 0,97 

4 1,05 0,39 8 1,37 0,72 

5 1,01 0,27 6 1,29 0,73 

6 1,10 0,35 7 1,43 0,78 

7     0   

8 1,48 0,73 3 3,28 -0,32 

9 0,73 0,05 2   
10 0,62  1   

11 1,03  1   

12 0,95 0,69 2   

13 1,06  1   

14 1,45  1   

16 1,03  1   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dessa forma, em seguida foram analisados apenas os veículos leves (VL) e 

pesados (VP). Foram elaborados boxplots com os TR’s por posição, exibidos no Gráfico 6. 

Nota-se que com a exclusão das motos o TR da primeira posição aumentou, pois, 

diferentemente das motos, os VL e VP demoram mais a reagir, em média. Vale frisar, que 
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mesmo com a exclusão das motos, as posições originais dos veículos não foram alteradas, e o 

TR dos veículos que estavam atrás de uma ou mais motos continuou tendo o mesmo 

referencial, que é a partida das motocicletas.  

 

Gráfico 6 – Boxplot do TR por posição – VL e VP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nas Tabela 17 e Tabela 18 é apresentada a análise descritiva da amostra para a 

faixa da direita e esquerda, respectivamente. Com a desconsideração das motos, o TR médio 

da primeira posição na faixa da direita, tr1,FD, foi maior que o da 6ª e da 11ª posição; o tr1,FD 

0,21 segundos, e o TR médio da 1ª posição da faixa da esquerda, tr1,FE, aumentou 0,26 

segundos, com a retirada das motocicletas. 
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Tabela 17 – TR dos VL e VP por posição – Faixa da direita 

Posição TR Médio (s) 
Desvio 

padrão (s) 
Observações 

IC Lim 

sup 

IC Lim 

inf 

1 1,93 0,91 114 2,10 1,76 

2 1,57 0,83 205 1,69 1,46 

3 1,51 0,70 194 1,61 1,41 

4 1,58 0,87 202 1,70 1,46 

5 1,67 0,96 205 1,81 1,54 

6 1,77 1,13 196 1,93 1,61 

7 1,61 0,85 170 1,74 1,48 

8 1,62 0,89 130 1,78 1,47 

9 1,62 0,84 108 1,78 1,45 

10 1,56 0,94 78 1,77 1,34 

11 1,92 1,41 59 2,29 1,56 

12 1,64 0,93 41 1,94 1,35 

13 1,52 1,06 25 1,96 1,08 

14 1,46 0,69 23 1,75 1,16 

15 1,57 1,10 17 2,13 1,00 

16 1,04 0,47 6 1,54 0,54 

17 1,22 0,74 3 3,07 0,62 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 18 – TR dos VL e VP por posição – Faixa da esquerda 

Posição TR Médio (s) 
Desvio 

padrão (s) 
Observações 

IC Lim 

sup 

IC Lim 

inf 

1 1,96 0,83 114 2,11 1,80 

2 1,40 0,69 210 1,49 1,30 

3 1,47 0,80 198 1,58 1,35 

4 1,49 0,78 207 1,60 1,38 

5 1,51 0,84 215 1,63 1,40 

6 1,56 0,86 214 1,67 1,44 

7 1,37 0,66 197 1,46 1,28 

8 1,39 0,79 187 1,50 1,27 

9 1,39 0,72 169 1,50 1,29 

10 1,40 0,80 139 1,53 1,27 

11 1,36 0,73 114 1,50 1,23 

12 1,41 0,66 83 1,55 1,26 

13 1,62 0,97 69 1,86 1,39 

14 1,29 0,64 44 1,48 1,09 

15 1,69 1,09 30 2,10 1,28 

16 1,79 1,07 16 2,36 1,21 

17 1,55 0,63 14 1,91 1,18 

18 1,86 0,59 6 2,47 1,24 

19 2,19  1   

20 2,48  1   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a finalidade de avaliar o intervalo de confiança, foi elaborado o Gráfico 7 

considerando apenas as posições da fila que tiveram no mínimo 30 observações, o que 

favorece a aplicação do Teorema do Limite Central. Foi utilizado um grau de confiança de 

95%. 

Gráfico 7 – Intervalo de confiança da média do TR, em segundos, por posição na fila 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No Gráfico 7, percebe-se que o valor médio da 1ª posição é maior que o das outras 

posições, com exceção da 11ª posição da faixa da direita. Para verificar essa hipótese, será 

realizado um teste t de igualdade de médias para amostras independentes. Ainda, observando 

esse gráfico e as Tabela 17 e Tabela 18, foram levantadas as quatro hipóteses seguintes: A 

primeira é que o tr1 médio é maior do que o das demais posições, tr2–20; a segunda é que o TR 

médio na faixa da direita é maior do que o da faixa da esquerda; a terceira hipótese é que o tr 

médio dos veículos pesados é maior do que o dos veículos leves; e por último, devido à revisão 

bibliográfica, tem-se como hipótese que o TR médio dos condutores que fazem a conversão à 

direita é menor do que o daqueles que seguem em frente.  

Para analisar a primeira hipótese que o TR médio da primeira posição é maior do 

que o das demais posições (2 a 20ª posição), foi realizado um teste de hipótese e um IC de 

95% com limite inferior para a diferença das médias. O resultado está apresentado na Tabela 

19. 

Tabela 19 – 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 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo intervalo de 95%, pode-se ter uma confiança 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. Para 

uma melhor visualização gráfica, foi elaborado um boxplot, conforme o Gráfico 8. 
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Gráfico 8 – TR médio da tr1 e tr2–20 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além dessa hipótese citada, também foi examinado se ocorre com TR o mesmo 

que acontece nos headways de descarga, onde o headway de descarga da primeira posição é 

maior que o da segunda, e o da segunda maior que o da terceira, o da terceira maior que o da 

quarta, até se estabilizar. Para isso, também foram realizados testes de hipóteses, unicaudais 

com 95% de grau de confiança, com os respectivos intervalos de confiança, como pode ser 

observado nas Tabela 20, Tabela 21, e Tabela 22. 

 

Tabela 20 – Teste de hipóteses entre a 1ª posição e a 2ª posição 

Hipótese 

nula 

Hipótese 

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

tr1 ≤ tr2 tr1 > tr2 1,94 1,48 4,80E-11 Δtr > 0,3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 21 – Teste de hipóteses entre a 2ª posição e a 3ª posição 

Hipótese 

nula 

Hipótese 

alternativa 
tr2 médio (s) tr3 médio (s) Valor-p IC 

tr2 ≤ tr3 tr2 > tr3 1,48 1,49 0,54 Δtr > -0,1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 22 – Teste de hipóteses entre a 3ª posição e a 4ª posição 

Hipótese 

nula 

Hipótese 

alternativa 
tr3 médio (s) tr4 médio (s) Valor-p IC 

tr3 ≤ tr4 tr3 > tr4 1,49 1,53 0,785 Δtr > -0,1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando os resultados, houve indícios para concluir que o tr1 médio é maior 

que o da 2ª posição, contudo, não houve indícios para afirmar que o TR médio da 2ª posição 

é maior que o da 3ª posição, nem que o da 3ª posição é maior que o da 4ª posição. 

Outra 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. Os resultados 

encontram-se na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Teste de hipóteses do TR por faixa de tráfego 

Hipótese 

nula 

Hipótese 

alternativa 
trFD (s) trFE (s) Valor p IC 

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 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Não houve indícios para concluir essa hipótese para a primeira posição da fila. 

Apesar de nas demais posições (2ª à 17ª na faixa da direita e 2ª à 20ª na faixa da esquerda) o 

teste tenha rejeitado a hipótese de igualdade entre as médias de ambas as faixas, o IC 

apresentou valor sem relevância prática (0,1 s). Nos Gráfico 9 e Gráfico 10 são apresentados 

os boxplots para a 1ª e para as demais posições por faixa, respectivamente. Ao analisar 

visualmente os boxplots dos Gráfico 9 e Gráfico 10, constata-se realmente que não há uma 

diferença significativa entre o TR médio da faixa da direita e o da faixa da esquerda 
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Gráfico 9 – tr1 por faixa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 10 – trn>1 por faixa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

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. Os 

resultados estão na Tabela 24. 
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Tabela 24 – 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 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Não houve indícios para concluir essa hipótese para a primeira posição da fila. 

Para as demais posições, a diferença foi estatisticamente significativa, porém a diferença pode 

ser muito pequena, de apenas 0,1 s. 

 A última hipótese a ser verificada é se existe uma diferença entre o TR médio dos 

motoristas que fazem uma conversão e o dos que seguem em frente, 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. Essa hipótese foi motivada pelos estudos de Li e 

Prevedouros (2002), e Çaliskanelli e Tanyel (2016); embora o autor desta dissertação de 

mestrado não possui razões para justificar essa hipótese.  

 

Tabela 25 – 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] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado pela Tabela 25, não há indícios que exista uma 

diferença entre o TR médio dos condutores que seguem em frente ou que fazem uma 

conversão. Pode ser que, na via que os autores citados estudaram, a faixa dos veículos que 

fizeram uma conversão estava mais sobrecarregada, ou com tempos semafóricos diferentes 

do que os servidos aos motoristas que seguiam em frente.  

Com os resultados apresentados pelos testes de hipóteses, observou-se que existiu 

apenas uma diferença significativa no TR por posição na fila, portanto, será apresentado um 

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

nem de tipo de veículo. 

Após essa caracterização inicial, os TRs foram divididos em grupos pela técnica 

de K-Means, que visa classificar o TR em grupos, de forma que a variação intra-grupos seja 
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minimizada, representada pela soma dos quadrados das distâncias Euclidianas entre os itens 

e seus centroides. Para fazer essa análise foi usado o software R. Foi realizada uma análise 

para os veículos na 1ª posição (tr1) e outro para as demais (trn>1). Foi utilizada, inicialmente, 

uma função para saber o número de grupos (clusters) a serem considerados. Como resultado 

dessa função, foram obtidos os Gráfico 11 eGráfico 12, no qual é possível observar que o 

número ideal para a quantidade de grupos foi 3, tanto para o tr1  quanto para o trn>1, pois uma 

quantidade de clusters acima disso fornece baixo ganho na diferenciação entre eles. Após a 

definição da quantidade de grupos, foi aplicada a técnica do K-Means, tendo como resultado 

a classificação dos TR’s nos três grupos apresentado nas Tabela 26 e Tabela 27, denominados 

de Lento, Moderado e Rápido, para o tr1 e para o trn>1, respectivamente. 

 

Gráfico 11 – Número ótimo de clusters para o tr1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 12 – Número ótimo de clusters para o trn>1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 26 – Grupos de TR para o tr1 

Grupos Mínimo Média Máximo 

TR Rápido 0,32 1,28 1,78 

TR Moderado 1,79 2,29 3,02 

TR Lento 3,11 3,82 5,96 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 27 – Grupos de TR para o trn>1 

Grupos Mínimo Média Máximo 

TR Rápido 0,01 0,99 1,48 

TR Moderado 1,49 1,98 2,81 

TR Lento 2,82 3,63 8,65 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observou-se que o TR lento do tr1  tem como valor mínimo de 3,11s e média de 

3,82s; e para o trn>1, tem como valor mínimo de 2,82s e média de 3,63s ,  a partir disso foi 

escolhido o primeiro valor inteiro maior que a média para simbolizar que a partir dele tem-se 

um TR elevado, no caso, 4 segundos. Esse valor corresponde aproximadamente ao 98º 

percentil dos dados em geral, e ao 82º percentil dos dados para o grupo do tr1 que apresenta 

um TR Lento, e ao 74º percentil dos dados para o grupo do trn>1 que apresenta um TR Lento.  
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Para avaliar qual a frequência e em qual posição os TR’s elevados ocorrem na fila, 

foi elaborada a Tabela 28, onde é apresentado o número de observações, a frequência relativa 

e a média do TR elevado por posição na fila. Para a construção dessa tabela, foram filtrados 

apenas os dados de TR maiores que 4 segundos. As posições que mais apresentam TR’s 

elevados são a 6ª, 8ª e 11ª posição. 

 

Tabela 28 – TR elevado por posição 

Posição Observações  
Frequência 

Relativa 
Média de TR elevado (s) 

1 3 6% 5,51 

2 4 8% 4,81 

3 1 2% 8,65 

4 3 6% 5,19 

5 2 4% 4,43 

6 14 27% 4,70 

7 3 6% 4,33 

8 6 12% 4,20 

9 1 2% 4,26 

10 3 6% 4,56 

11 6 12% 4,61 

13 3 6% 4,98 

15 2 4% 5,00 

16 1 2% 4,24 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

5.2 Modelagem da distribuição de probabilidade do Tempo de Resposta 

 

Com a caracterização do TR visto no tópico anterior, concluiu-se que há indícios 

que o TR médio do primeiro veículo é maior que o TR médio dos demais; diante disso, nesta 

etapa, o TR será modelado com todos os dados de VP e VL por posição (1ª posição e da 2ª 

posição em diante). Para fazer essa modelagem utilizou-se novamente o software R.  

Para analisar as distribuições no software R, foi utilizada a biblioteca fitdistrplus. 

Foram realizados os testes Kolmogorov-Smirnov (KS) e qui-quadrado (χ²) para analisar a 

aderência das distribuições normal, log-normal, gama, weibull e log-logística aos dados de 

TR, usando-se as mesmas classes em cada caso. Os resultados estão apresentados nas Tabela 

29 e Tabela 30, para a 1ª, tr1, e demais posições na fila, trn>1, respectivamente. Ainda buscando 
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encontrar a melhor distribuição, foi utilizada a função gofstat da biblioteca fitdistrplus, e como 

resultado foram obtidos valores do Critério de Informação de Akaike (AIC) e do Critério de 

Informação Bayesiano (BIC), conforme a Tabela 31. 

 

Tabela 29 – Teste de aderência  – tr1 

Distribuição Teste χ² Valor-p Teste KS Valor-p 

Normal 10,31 0,17 0,09 0,047 

Log-Normal 4,61 0,71 0,06 0,485 

Gamma 1,34 0,98 0,03 0,966 

Weibull 7,94 0,34 0,06 0,325 

Log-Logit 3,73 0,81 0,03 0,958 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Tabela 30 – Teste de aderência  – trn>1 

Distribuição Teste χ² Valor-p Teste KS Valor-p 

Normal 581,9584 < 0,00005 0,11114 < 0,00005 

Log-Normal 19,22003 0,1567109 0,028938 0,003586 

Gamma 146,9642 < 0,00005 0,051108 < 0,00005 

Weibull 329,3488 < 0,00005 0,080844 < 0,00005 

Log-Logit 70,7539 < 0,00005 0,037386 0,0000509 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 31 – Valores de AIC e BIC   

 Dist. 

Log-Logit 

Dist. 

Gamma 

Dist. Log-

Normal 

Dist. 

Normal 

Dist. 

Weibull 

1ª Posição 
AIC 545,69 542,85 548,09 582,97 561,16 

BIC 552,54 549,70 554,94 589,82 568,01 

Demais 

Posições 

AIC 7962,57 8092,20 7928,35 9506,65 8560,10 

BIC 7975,05 8104,67 7940,83 9519,12 8572,57 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando o tr1, observa-se que o valor-p dos testes χ² e KS não foram 

significantes para nenhuma distribuição, portanto, não rejeitando a aderência dos dados a 

nenhuma delas, diferentemente quando se analisa o trn>1, para as quais apenas a distribuição 

Log-Normal não foi rejeitada pelo teste χ². Essa diferença possivelmente ocorre devido ao 

tamanho das amostras (228 observações para o tr1 e 3.776 para o trn>1), pois quanto maior a 

amostra, maior será o valor do qui2 e e maior a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula.  
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Analisando a Tabela 31, para o tr1, a distribuição log-normal apresentou valores 

maiores de AIC e BIC quando comparado à distribuição gama, contudo, os valores ficaram 

bem próximos. Já para o trn>1 a distribuição log-normal apresentou os menores valores de AIC 

e BIC, indicando melhor desempenho dessa distribuição, corroborando os resultados das 

Tabela 29 e Tabela 30. Diante disso, foi realizada a modelagem do TR utilizando a 

distribuição log-normal tanto para o tr1 quanto para o trn>1, visto que a hipótese nula não foi 

rejeitada pelo teste χ² em ambos os casos, além de que na literatura os estudos mostraram 

indícios que o TR se distribui como uma log-normal. 

Com a distribuição escolhida, foi verificado também graficamente como ela se 

adere aos dados. Para essa análise, foi utilizado a função plotdist da biblioteca fitdistrplus, 

gerando os Gráfico 13 e Gráfico 14, para a primeira e demais posições, respectivamente. 

 

Gráfico 13 – Q-Q plot e P-P plot da distribuição log-normal para o tr1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
  

Gráfico 14 – Q-Q plot e P-P plot da distribuição log-normal para o trn>1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Q-Q plot comparam-se os dados teóricos e empíricos, traçando seus quantis 

uns contra os outros. Já no P-P plot, comparam-se as distribuições cumulativas (CDFs) dos 
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dados teóricos e observados, apresentando uma melhor análise no centro das distribuições, 

enquanto o Q-Q plot auxilia mais a análise nas caudas de uma distribuição. 

No Gráfico 13, para a 1ª posição, pode-se observar algumas dispersões a partir do 

quarto quantil. Já no P-P plot os dados possuem boa aderência à reta de referência. No Gráfico 

14, para o trn>1  (2ª posição em diante), observou-se que a distribuição tanto no Q-Q plot 

quanto no P-P plot se aderiu bem aos dados. Além disso, foram elaborados histogramas de 

frequência absoluta e acumulada das distribuições teórica e dos dados de campo, como pode 

ser observado nos Gráfico 15 e Gráfico 16. 

 

Gráfico 15 – Aderência da distribuição log-normal aos dados de tr1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 16 – Aderência da distribuição log-normal aos dados de trn>1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ao observar os Gráfico 15 e Gráfico 16, percebe-se que a distribuição log-normal 

se aderiu bem aos dados, existindo uma semelhança entre as frequências absolutas teóricas e 

observadas, assim como entre as curvas de frequência acumulada. Portanto, a distribuição log-

normal pode modelar de forma satisfatória os dados de TR tanto para o tr1, quanto para o trn>1. 

 

5.3 Impacto do TR elevado nos headways de descarga 

Nessa parte da análise buscou-se explorar o impacto do TR elevado nos headways 

de descarga da fila, para isso, foram analisados três grupos: o primeiro grupo foi composto 

por todos os headways dos veículos nos ciclos semafóricos que não tiveram nenhum TR 

elevado, o segundo grupo foi constituído pelos headways dos veículos que tiveram TR 

elevado, e o terceiro grupo foi formado pelos headways dos veículos que estavam na posição 

seguinte ( n+1) daqueles que apresentaram um TR elevado. Devido à baixa quantidade de 

observações de TR elevado, foram analisadas as duas faixas de forma agregada. Nas Tabela 

32, Tabela 33, e Tabela 34 são mostrados os dados do primeiro, segundo, e terceiro grupo, 

respectivamente. 

 

Tabela 32 – Headways de descarga sem a influência do TR elevado 

Posição 
Headway de descarga 

médio (s) 

Desvio 

padrão (s) 
N 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

1 3,7 1,2 181 3,8 3,5 

2 3,1 1,1 341 3,2 3,0 

3 3,0 1,1 317 3,1 2,9 

4 2,7 1,0 338 2,8 2,7 

5 2,6 1,0 350 2,7 2,5 

6 2,7 1,1 338 2,8 2,6 

7 2,5 0,9 311 2,6 2,4 

8 2,3 0,9 269 2,4 2,2 

9 2,3 0,8 236 2,4 2,2 

10 2,2 1,0 185 2,3 2,1 

11 2,1 0,8 144 2,3 2,0 

12 2,2 0,7 106 2,3 2,1 

13 2,1 0,7 81 2,2 1,9 

14 2,1 0,7 54 2,3 1,9 

15 2,0 0,6 39 2,2 1,8 

16 2,0 0,7 20 2,3 1,8 

17 1,8 0,6 16 2,1 1,5 

18 1,7 0,5 6 2,2 1,3 

19 4,2  1   
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20 1,8  1   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 33 – Headways de descarga com a influência do TR elevado 

Posição 
Headway de descarga 

médio (s) 

Desvio 

padrão (s) 
N 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

1 7,1 0,6 4 7,8 6,3 

2 7,9 1,3 6 8,9 6,8 

3 2,4  1   

4 5,4 2,1 6 7,1 3,6 

5 6,4 1,7 6 7,8 5,0 

6 4,8 1,8 18 5,5 4,0 

7 4,7 1,6 4 6,6 2,8 

8 3,6 2,5 9 5,2 2,1 

9 3,1 0,5 4 3,7 2,4 

10 3,9 0,7 4 4,7 3,1 

11 2,5 0,9 7 3,1 1,8 

12 1,0  1   

13 4,2 0,9 4 5,3 3,2 

15 2,0 0,9 2 6,2 -2,3 

16 2,7  1   
Fonte: Elaborado pelo autor  
 

Tabela 34 – Headways de descarga da posição seguinte ao TR elevado 

Posição 
Headway de descarga 

médio (s) 

Desvio 

padrão (s) 
N 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

2 3,3 0,5 4 3,9 2,7 

3 3,0 0,6 5 3,6 2,4 

4 1,2  1   

5 2,4 0,7 7 2,9 1,9 

6 2,6 1,3 6 3,6 1,5 

7 2,7 0,9 15 3,1 2,3 

8 3,0 0,7 2 6,2 -0,2 

10 2,1 0,5 7 2,5 1,8 

11 2,3 0,8 3 3,6 1,0 

12 1,7 0,5 2 3,8 -0,4 

14 2,4 1,0 4 3,6 1,2 

15 2,3 0,7 3 3,6 1,0 

16 2,5  1   

17 1,3  1   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 



 71 

 A partir desses dados foi elaborado o Gráfico 17, referente aos 3 grupos. Embora, 

o número de observações tenha sido pequeno, pode-se supor que quando o TR elevado 

acontece em alguma das duas primeiras posições, os veículos não têm tempo e nem espaço 

suficiente para desenvolver maiores velocidades, consequentemente os headways acabam se 

tornando maiores. 

Ao analisar as demais posições, observa-se que os dados dos headways dos 

próprios veículos que apresentaram um TR elevado diminui ao longo da fila, o que 

possivelmente ocorre pelo fato que uma maior distância à faixa de retenção permite o condutor 

recuperar parte do tempo perdido, resultando em menores perdas nos headways. Os headways 

médios dos veículos que estavam posicionados atrás de um veículo que teve um TR elevado 

não apresentaram grandes diferenças quando comparados aos dos veículos que não tiveram 

influência do TR elevado, sendo superiores em algumas posições (ex.: 7ª,8ª 11ª e 12ª posição) 

e inferiores em outras (ex.: 4ª, 5ª, 6 ª e 17ª posição). É necessária uma maior quantidade de 

observações para estimar os intervalos de confiança dessas diferenças, por isso esse tipo de 

análise foi conduzida utilizando a simulação microscópica (seção 7). 

 

Gráfico 17 – Headway de descarga médio por posição com/sem influência do TR elevado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6 IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA NO VISSIM 

6.1 Verificação da distribuição default do TR do VISSIM 

 

Como citado anteriormente, o VISSIM permite realizar a modelagem do TR do 1º 

veículo por meio do parâmetro reaction after end of red. Quando nenhuma distribuição é 

definida, o primeiro veículo da fila reage no próximo passo após a abertura do verde 

semafórico. Para as demais posições, foi verificada a qual distribuição de probabilidade que 

os dados de TR dos condutores poderiam se aderir, sendo para isso codificada uma interseção 

semaforizada com duas faixas em uma rede hipotética. 

Os dados de trn>1 foram coletados através de um algoritmo em linguagem R a 

partir de um arquivo de saída do VISSIM. A Tabela 35 apresenta uma análise descritiva dos 

dados default para o tr1 e para o trn>1. O Gráfico 18 apresenta o Histograma das classes para o 

trn>1. dos dados default do VISSIM.  

Tabela 35 – Estatística descritiva dos dados default do TR do VISSIM 

Posição na fila Média amostral Desvio padrão CV N 

tr1 0,1   60 

trn>1 1,34 0,27 20% 1129 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 18 – Histograma x Frequência acumulada - Dados default para o trn>1 do VISSIM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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classes em cada caso. Também foram utilizadas as medidas de Critério de Informação de 

Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC). 

 

Tabela 36 – Teste de aderência para as distribuições de probabilidade – trn>1. VISSIM 

Distribuição Teste χ² Valor-p Teste KS Valor-p 

Normal 550,4049 < 0,00005 0,18162 < 0,00005 

Log-Normal 334,3451 < 0,00005 0,18429 < 0,00005 

Gamma 391,6846 < 0,00005 0,18613 < 0,00005 

Weibull 835,8655 < 0,00005 0,26846 < 0,00005 

Log-Logit 337,9103 < 0,00005 0,1781 < 0,00005 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 37 – Valores de AIC e BIC para as distribuições de probabilidade – trn>1 do VISSIM 

 Dist 

Log-Logit 

Dist 

Gamma 

Dist Log-

Normal 

Dist 

Normal 

Dist 

Weibull 

Demais 

Posições 

AIC -124,6376 21,36715 -48,86524 258,8227 643,4270 

BIC -114,5812 31,42355 -38,80884 268,8791 653,4834 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando os dados da Tabela 36, observa-se que o valor-p dos testes χ² e KS 

foram significantes para todas distribuições, portanto, rejeitando a aderência dos dados às 

distribuições. Dessa forma, é necessário implementar o TR via programação com a 

distribuição desejada.  

 

6.2 Modelagem do TR no VISSIM 

 

Como resultado da etapa da análise estatística, observou-se que o TR pode ser 

bem representado pela distribuição log-normal com os parâmetros logarítmicos de localização 

 = 0,56 e escala  = 0,46 para o tr1, correspondentes a uma média de 1,9 s e desvio padrão 

0,9 s, e  = 0,28 e  = 0,51 para o trn>1, relativos à média 1,5 s e desvio padrão 0,9 s, 

respectivamente.  

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 igual zero, utilizando os atributos des_speed e speed. O instante de referência 
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para os primeiros veículos da fila é o momento do início do verde, enquanto para as demais 

posições o instante de referência é o de saída do veículo à frente.  

A verificação da implementação foi realizada comparando os valores das 

estatísticas dos parâmetros da distribuição logarítmica das amostras resultantes das 

simulações com os valores  e  especificados no modelo. A verificação foi bem sucedida, 

com valores de µ̂  = 0,53 e �̂�  = 0,45 para o tr1 e µ̂  = 0,29 e �̂�  = 0,52 para o trn>1, 

respectivamente. Por fim, nos Gráficos 19 e 20 são apresentadas as distribuições de frequência 

dos tempos de resposta coletados em campo, os simulados no VISSIM com o modelo 

probabilístico implementado (log-normal) e os simulados com o modelo default do tempo de 

resposta do VISSIM. 

 

Gráfico 19 – Distribuições de frequência relativa e acumulada do tr para a 1ª posição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 20 – Distribuições de frequência relativa e acumulada do tr para a 2ª posição em 

diante 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 EFEITO DO TEMPO DE RESPOSTA ELEVADO NA INTERSEÇÃO 

SEMAFORIZADA ANALISADA 

 

A última etapa consistiu na análise dos resultados dos experimentos para avaliar 

o impacto do tempo de resposta elevado modelado sobre as medidas de desempenho atraso e 

tamanho de fila e sobre a capacidade. Inicialmente, foram comparados a modelagem default 

do VISSIM e o modelo log-normal. 

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

são veículos leves e 144 veículos pesados. No Gráfico 21 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. 

 

Gráfico 21 – Diferença na fluidez do tráfego entre o modelo implementado e o default 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

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

apresentados no Gráfico 22, onde se observa uma diminuição significativa no cenário com o 

tr probabilístico. A capacidade da aproximação 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. 
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A capacidade média na faixa da 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. Já 

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 da direita é levemente inferior à da faixa da esquerda, provavelmente 

devido aos movimentos de conversão à direita.  

 

Gráfico 22 – Diferença de capacidade entre o modelo implementado e o default 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os próximos gráficos abordaram os cenários definidos na etapa de planejamento 

da simulação (seção 3.4.1). No Gráfico 23 são mostrados os resultados de atraso para TR’s 

elevados na 1ª posição, ocorrendo em apenas um ciclo (3º ciclo) durante cada intervalo de 15 

minutos. O atraso médio do cenário 1_4_1, (1ª Posição x 4 segundos de TR elevado e x 1 

ciclo) foi 47 ± 4 s, enquanto para o cenário 1_6_1 ( 1ª Posição x 6 segundos de TR elevado x 

1 ciclo ) foi 49 ± 4 s, e para o cenário 1_8_1 ( 1ª Posição x 8 segundos de TR elevado x 1 ciclo 

) foi 50 ± 4 s. O limite inferior do intervalo de confiança unilateral de 95% para as diferenças 

entre as médias dos atrasos correspondentes ao cenário 1_4_1 e 1_6_1  foi de -2,05 ± 2,3s, 

em relação ao cenário 1_4_1 e 1_8_1 foi de -3,45 ± 2s, e entre os cenários  1_6_1 e 1_8_1 foi 
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de -1,4 ± 2,3 s. Como pode ser observado pelos intervalos de confiança entre as diferenças da 

média de 1_4_1 e 1_8_1, quanto maior foi o TR maior foi o atraso. Ainda analisando o Gráfico 

23, o atraso ocasionado pelo TR elevado, no ciclo 3, influenciou os demais veículos no ciclo 

4, devido a formação de fila residual, aumentando assim o atraso também no ciclo posterior. 

 

Gráfico 23 – Atraso médio por ciclo, com TR elevado na 1ª posição e no 3º ciclo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 24 é apresentado o atraso médio agregado no período de 15 minutos 

dos cenários 1_4_1, 1_6_1, 1_8_1 e para o modelo LogNormal implementado sem TR 

elevado na 1ª posição e no 3º ciclo. O atraso do cenário 1_4_1 foi 47,9 ± 2,5 s, enquanto para 

o cenário 1_6_1 foi 48,6 ± 3,1 s, e para o cenário 1_8_1 foi 49,9 ± 3 s. O limite inferior do 

intervalo de confiança unilateral de 95% para as diferenças entre as médias dos atrasos 

correspondentes ao cenário 1_4_1 e 1_6_1  foi de – 0,69 ± 1,7 s, em relação ao cenário 1_4_1 

e 1_8_1 foi de -1,98 ± 1,2 s, entre os cenários  1_6_1 e 1_8_1 foi de -1,3 ± 1,9 s, em 

comparação com o modelo LogNormal sem TR elevado programado, o cenário 1_4_1, 1_6_1 

e 1_8_1, apresentaram diferenças para média do atraso de 0,9 ± 1,3 s, 1,6 ± 2,1 s e 2,9 ± 1,5 

s, respectivamente. Portanto, o efeito do TR elevado ocorrendo em apenas 1 ciclo durante o 

período de 15 minutos é mínimo. 
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Gráfico 24 – Atraso agregado no período de 15 minutos por duração do TR elevado, com 

TR elevado na 1ª posição e no 3º ciclo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 25 são apresentados os resultados de fila média para os mesmos 

cenários com o TR elevado na 1ª posição, ocorrendo em apenas um ciclo (3º ciclo). A fila 

média para o cenário 1_4_1 foi 87,3 ± 11 m, enquanto para cenário 1_6_1 foi 92,1 ± 12 m, e 

para o cenário 1_8_1 foi 96,2 ± 12 m. O limite inferior do intervalo de confiança unilateral de 

95% para as diferenças entre as médias do tamanho de fila referentes aos cenários de 1_4_1 e 

1_6_1 foi de – 4,8 ± 4,6 m, em relação ao cenário 1_4_1 e 1_8_1 foi de - 8,9 ± 5,2 m, e entre 

os cenários 1_6_1 e 1_8_1 foi de – 4,09 ± 5,7m. Como pode ser observado, o maior impacto 

na fila média, foi quando o TR teve uma maior duração. 
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Gráfico 25 – Fila média por duração do TR elevado, com TR elevado na 1ª posição e no 3º 

ciclo  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 26 são apresentados os resultados de fila média agregada no período 

de 15 minutos. A fila média agregada para o cenário 1_4_1 foi 84,9 ± 6 m, enquanto para 

cenário 1_6_1 foi 86,7 ± 8 m, e para o cenário 1_8_1 foi 89,3 ± 7 m. O limite inferior do 

intervalo de confiança unilateral de 95% para as diferenças entre as médias do tamanho de 

fila referentes aos cenários de 1_4_1 e 1_6_1 foi de – 1,81 ± 3,6 m, em relação ao cenário 

1_4_1 e 1_8_1 foi de - 4,4 ± 2,5 m, e entre os cenários 1_6_1 e 1_8_1 foi de – 2,61 ± 3,9m. 

Em comparação com o modelo LogNormal sem TR elevado programado, o cenário 1_4_1, 

1_6_1 e 1_8_1, apresentaram diferenças para média da fila média de 1,6 ± 2,8 m, 3,4 ± 4,3 m 

e 6 ± 3 m, respectivamente. Como pode ser observado, o maior impacto na fila média, foi 

quando o TR apresentou uma maior duração, contudo esse efeito é mínimo, visto que a 

diferença em metros é de no máximo 1 veículo. 
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Gráfico 26 – Fila média agregada no período de 15 minutos por duração do TR elevado, 

com TR elevado na 1ª posição e no 3º ciclo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 27 são apresentados os resultados de atraso médio agregado para um 

TR elevado de 6 segundos na 1ª (1_6_6), 6ª (6_6_6) e 11ª posição (11_6_6) ocorrendo em 

todos os ciclos, e para o . O atraso agregado do cenário 1_6_6 foi 53,4 ± 3 s, enquanto para o 

cenário 6_6_6 foi 53,1 ± 3 s, e para o cenário 11_6_6 foi 51,9 ± 3 s. O limite inferior do 

intervalo de confiança unilateral de 95% para as diferenças entre as médias dos atrasos 

correspondentes ao cenário 1_6_6 e 6_6_6  foi de 0,34 ± 2,3s, em relação ao cenário 1_6_6 e 

11_6_6 foi de 1,51 ± 1,9s, e entre os cenários  6_6_6 e 11_6_6 foi de 1,2 ± 2,7 s, em 

comparação com o modelo LogNormal sem TR elevado programado, o cenário 1_4_1, 1_6_1 

e 1_8_1, apresentaram diferenças para média do atraso de 6,4 ± 1,5 s, 6,1 ± 2,1 s e 4,9 ± 2,1 

s, respectivamente. Portanto, quando o TR ocorre em todos os ciclos, têm-se um impacto 

considerável no atraso dos veículos, sendo um pouco maior na primeira posição.  
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Gráfico 27 – Atraso médio agregado no período de 15 minutos com TR elevado de 6 

segundos na 1ª, 6ª e 11ª posição em todos os ciclos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 28 são apresentados os resultados de fila média agregada no período 

de 15 minutos para os cenários 1_6_6, 6_6_6 e 11_6_6. A fila média agregada para o cenário 

1_6_6 foi 95 ± 7 m, enquanto para cenário 6_6_6 foi 96 ± 8 m, e para o cenário 11_6_6 foi 

95 ± 8 m. O limite inferior do intervalo de confiança unilateral de 95% para as diferenças 

entre as médias do tamanho de fila referentes aos cenários de 1_6_6 e 6_6_6 foi de – 0,99 ± 

4,8 m, em relação ao cenário 1_6_6 e 11_6_6 foi de 0,06 ± 4,1 m, e entre os cenários 6_6_6 

e 11_6_6 foi de 1,01 ± 5,7m.  Em comparação com o modelo LogNormal sem TR elevado 

programado, o cenário 1_4_1, 1_6_1 e 1_8_1, apresentaram diferenças para média da fila 

média de 12,2 ± 3 m, 13,2 ± 4,3 m e 12,1 ± 4,6 m, respectivamente. Portanto, o efeito do TR 

elevado na 1ª, 6ª e 11ª posição ocorrendo em todos os ciclos, apresentou um impacto 

significativo em relação ao modelo LogNormal, tendo em média, um aumento de 3 veículos 

na fila média, contudo não apresentou diferenças significativas entre as posições com TR 

elevado. 
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Gráfico 28 – Fila média no período de 15 minutos com TR elevado de 6 segundos na 1ª, 6ª e 

11ª posição em todos os ciclos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nos Gráfico 29 e Gráfico 30 são exibidas as curvas de atraso médio e fila média 

no período de 15 minutos em função dos três fatores: duração (eixo x), posição e frequência 

de ocorrência do TR elevado. Para facilitar a leitura optou-se por utilizar a mesma cor, porém 

com diferentes tonalidades, para representar curvas cuja única diferença é a posição onde 

ocorreu o TR elevado. 

Gráfico 29 – Atraso médio obtido com os diferentes cenários de TR elevado 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 30 – Fila média obtida com os diferentes cenários de TR elevado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando primeiramente os resultados do TR elevado ocorrendo em apenas um 

ciclo, observa-se que mesmo que aumentando a duração do TR elevado, quando se analisa de 

forma agregada, o impacto do TR elevado se dilui no período analisado. O impacto sendo um 

pouco maior quando o TR elevado ocorreu nos veículos da 1ª posição. Vale ressaltar, que na 

11ª posição o atraso quando comparado ao modelo LogNormal sem o TR elevado, só foi 

maior quando o TR elevado apresentou uma duração de 8 segundos. Em relação a fila média, 

a diferença entre os cenários foi muito pequena. Em relação a comparação entre os cenários e 

o modelo LogNormal sem o TR elevado, a diferença foi de 1 veículo, quando ocorreu o TR 

elevado de 8 segundos na primeira posição. 
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em apenas um ciclo, com exceção quando o TR elevado foi programado com duração de 8 

segundos na primeira posição, no qual apresentou uma menor capacidade quando comparado 

aos demais cenários. E já quando o TR ocorre em todos os ciclos, observa-se que a capacidade 

apresentou pequenas diferenças entre os cenários ao se analisar as posições, contudo, 

apresentou uma diferença significativa, quando comparada ao modelo LogNormal sem TR 

elevado.  

Gráfico 31 – Capacidade da aproximação nos diferentes cenários de TR elevado

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

No Gráfico 32 são apresentadas as capacidades em todos os cenários. Observa-se 
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foi a capacidade, e não houve efeito significativo da posição na capacidade, confirmando o 

que foi analisado no Gráfico 31. Quando o TR elevado ocorreu em apenas 1 ciclo, o seu efeito 
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Gráfico 32 – Capacidade nos diferentes cenários de TR elevado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, foi analisado o impacto do TR elevado nos headways sob a faixa de 

retenção usando a simulação, visto que com os dados de campo não foi possível obter uma 

conclusão sobre o impacto causado (Gráfico 17). Para isso, foi elaborado o Gráfico 33, onde 

estão apresentados os headways médios por posição nos casos com o TR modelado com a 

distribuição observada em campo e com o TR elevado ocorrendo com as durações e nas 

posições adotadas (1ª, 6ª e 11ª), indicando também o headway médio nas posições seguintes 

(2ª, 7ª, 12ª).  
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já o segundo ponto dessa sequência representa o headways médio do veículo que estava 

imediatamente atrás, ou seja, na 7ª posição.    
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11ª posição não houve diferença entre os headways médios referentes aos TR’s elevados de 6 

e 8 segundos, pois também há mais espaço livre para recuperar parte do tempo perdido. 

 

Gráfico 33 – Impacto do TR elevado nos headways no VISSIM 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Headway sem TR elevado 1ª Posição- 4 segundos 1ª Posição - 6 segundos

1ª Posição - 8 segundos 6ª Posição - 4 segundos 6ª Posição - 6 segundos

6ª Posição - 8 segundos 11ª Posição - 4 segundos 11ª Posição - 6 segundos

11ª Posição - 8 segundos



 88 

8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Apesar de a literatura apresentar alguns trabalhos publicados acerca do tempo de 

resposta (TR) elevado, e especificamente sobre a distração, verificou-se uma lacuna acerca da 

análise do efeito desta variável na fluidez do tráfego e nas medidas de desempenho de 

interseções semaforizadas. O presente trabalho teve como objetivo principal modelar e 

analisar o impacto do TR elevado dos motoristas no desempenho do tráfego e na capacidade 

de interseções semaforizadas. 

Para avaliar quais os efeitos do TR elevado nas medidas de desempenho, propôs-

se um método subdivido em quatro etapas: i) desenvolvimento do método para coleta do TR; 

ii) modelagem estatística do TR; iii) análise do efeito do TR elevado nos headways de 

descarga; iv) implementação do TR no VISSIM; e v) estimativa do efeito do TR elevado em 

uma interseção semaforizada. 

Conforme estabelecido o primeiro objetivo específico deste trabalho, foi possível 

propor e aplicar a metodologia para coleta de dados, utilizando uma interseção da cidade de 

Fortaleza. Foram coletados os dados de TR, velocidade desejada e os headways de descarga. 

O TR e os headways foram coletados por meio de vídeos de fiscalização do CTAFOR, e a 

velocidade desejada através de um pocket radar. 

Quanto ao segundo objetivo específico, o TR médio do primeiro veículo da fila 

foi superior ao dos demais veículo, como esperado. Com relação à faixa de tráfego, o TR dos 

veículos da faixa direita foi estatisticamente superior ao da faixa esquerda, embora as 

diferenças tenham sido irrelevantes. Como a faixa da 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 de conversão. Os resultados não sugerem haver diferenças 

relevantes.  

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, em estudos futuros os valores extremos podem ser eliminados e a aderência das 

distribuições de probabilidade e os valores dos parâmetros reavaliados.  
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Em relação ao terceiro objetivo específico, foram confrontados os headways dos 

veículos que apresentaram um TR elevado e os headways dos veículos na posição seguinte à 

do TR elevado. No que condiz aos headways dos veículos que tiveram TR elevado, o maior 

impacto foi nas duas primeiras posições, pois os mesmos não tinham espaço e velocidade 

suficiente para recuperar o tempo perdido. Já para as demais posições, a influência do TR 

elevado nos headways vai diminuindo conforme a posição na fila.  

Para os veículos que estavam imediatamente atrás do veículo que apresentou um 

TR elevado, não foi possível observar diferença entre os headways quando comparado à 

situação sem TR elevado, possivelmente devido à quantidade de observações. Diante disso, 

foram analisados os dados obtidos pelo simulador, com base nos quais se observou que 

quando ocorreu um TR elevado na primeira posição, o headway médio do segundo veículo 

não apresentou diferença significativa em relação ao cenário sem TR elevado. Já quando o 

TR elevado ocorreu na 6ª ou 11ª posição, os veículos das posições seguintes (7ª e 12ª) 

apresentaram maiores headways, provavelmente pelo fato de que os veículos na 6ª e 11ª 

posição têm espaços maiores para desenvolver maiores velocidades, pois se encontram em 

fluxo livre, enquanto os veículos nas posições posteriores (7ª e 12ª) estão no regime de car-

following, no qual maiores velocidades implicam em maiores headways. 

No que condiz ao quarto objetivo específico, foi realizada preliminarmente uma 

análise de sensibilidade dos parâmetros relacionados à distração e ao TR, sendo analisados os 

parâmetros de Temporary Lack of Attention e o Reaction after end of red. O TLA foi 

descartado para o presente estudo, pois ele atua em todos os veículos durante todo o percurso 

da rede, permanecendo com uma velocidade constante. Embora o Reaction after end of red 

modele o TR para o primeiro veículo, optou-se por realizar essa modelagem via programação, 

devido à distribuição de probabilidade identificada com melhor ajuste na etapa de modelagem 

do TR. Foram implementadas via programação as distribuições de probabilidade log-normal 

do TR – uma para o primeiro veículo da fila e outra para ao demais veículos – no VISSIM. 

Conforme o quinto, e último, objetivo específico, foram propostos e avaliados 

cenários quanto ao impacto do TR elevado nas medidas de desempenho (atraso e fila média) 

e na capacidade viária. Inicialmente, foram comparadas a modelagem default e o modelo log-

normal do TR, resultando este em maiores atrasos e filas, e menor capacidade, reforçando a 

necessidade de se modelar os tempos de resposta adequadamente. Por fim, foram analisados 

os cenários variando a duração, frequência e posição na fila do TR elevado, sendo possível 
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observar que quanto maior for o TR elevado maior será o atraso, principalmente se maior for 

a frequência de ocorrência do TR elevado. Ao se analisar os resultados do TR elevado 

ocorrendo na 1ª posição em apenas 1 ciclo, pode se observar que o aumento da duração só 

apresentou um impacto real no próprio ciclo, contudo, quando o efeito é analisado no período 

agregado de 15 minutos, o impacto foi muito pequeno. No que condiz a fila média, o maior 

impacto ocasionado pelo aumento da duração do TR elevado ocorreu no ciclo, contudo, no 

período agregado de 15 minutos, a diferença entre as filas média foi de no máximo 1 carro.  

No caso do TR elevado ocorrendo em todos os ciclos, observou-se que em relação 

ao atraso, o maior impacto foi na 1ª e 6ª posição, tendo um impacto significativo quando 

comparado ao modelo sem a implementação do TR elevado. Vale salientar que em relação ao 

tamanho de fila média, não existiu diferenças significativas entre as posições em que o TR 

elevado ocorreu, porém, existiu um efeito significativo quando comparado ao modelo sem o 

TR elevado programado, no qual apresentou tamanho de filas média menor aos cenários 

simulados.   

No que condiz à capacidade, os cenários em que o TR elevado foi simulado em 

todos os ciclos apresentaram capacidades inferiores às do modelo sem o TR elevado 

programado, tendo menores capacidades quando foi aumentado a duração do TR. Porém, não 

existiu diferenças significativas quando a posição do TR elevado foi analisada. Quando o TR 

elevado ocorreu apenas em um ciclo, o efeito na capacidade foi mínimo, tendo um pouco mais 

de impacto, quando ocorreu na 1ª posição com um TR elevado de 8 segundos. 

Dadas as dificuldades enfrentadas na modelagem do TR e as análises dos 

resultados, que para alguns casos, sendo necessária uma investigação mais detalhada, e com 

uma amostra maior, foram levantadas as seguintes considerações para possíveis modelagens 

futuras na mesma área em estudo ou em áreas com condições semelhantes utilizando o 

VISSIM: 

a) Investigar as diferenças entre o TR da faixa da direita e da esquerda;  

b) Investigar o aumento da impaciência dos condutores devido a maiores 

atrasos, ocasionados por TR elevado e aumento da demanda; 

c) Modelar o TR sem os valores extremos e reavaliar a aderência das 

distribuições de probabilidade e os valores dos parâmetros; 

Modelar o efeito do tempo perdido inicial ocasionado pelas motos, 

utilizando a modelagem do TR nos primeiros veículos.  
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