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Resumo da Dissertação submetida ao PETRAN/UFC como parte dos requisitos para a 
obtenção do título de Mestre em Ciências (M. Sc.) em Engenharia de Transportes. 
 
VALIDAÇÃO DO MODELO MESOSCÓPICO DE TRÁFEGO DO SCOOT PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE REDES VIÁRIAS URBANAS MICROSSIMULADAS 

 
Eduardo Araújo de Aquino 

Agosto/2012 
 

Orientador: Manoel Mendonça de Castro Neto 

 

Um das maiores dificuldades na construção de redes viárias urbanas 

microssimuladas reside na coleta dos dados de tráfego para as fases de calibração e 

validação.  Porém, a cidade de Fortaleza dispõe de uma importante ferramenta de 

mesossimulação que, além de controlar o tráfego urbano em tempo real, estima 

indicadores de tráfego: sistema SCOOT – Split Cycle Offset Optmisation Technique. 

Este sistema, implantado em várias cidades do mundo, controla e modela o tráfego na 

região mais adensada da área urbana de Fortaleza, baseando-se na coleta contínua de 

ocupação veicular sobre os seus mais de 900 laços detectores espalhados pela cidade. 

No entanto, por se tratar de valores simulados, carecem de verificação antes de serem 

utilizados. O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e implementar uma 

metodologia para validação do modelo de simulação mesoscópica do SCOOT, tendo em 

vista o uso de seus dados no desenvolvimento de modelos de microssimulação do 

tráfego, tendo como estudo de caso o sistema em operação em Fortaleza.  Por meio de 

experimentos, foram investigados os efeitos de dois fatores no erro de estimação: a 

calibração do parâmetro SATO e o tempo de percurso médio entre o laço detector e a 

faixa de retenção. Os resultados mostram que estes dois fatores afetam a qualidade da 

modelagem das variáveis volume, atraso veicular e número de paradas. Os resultados 

desta pesquisa contribuem no sentido de oferecer uma metodologia de validação que 

permita um melhor uso dos dados fornecidos pelo SCOOT. 

 

Palavras-chave: Simulação de Tráfego Urbano; Modelagem do Tráfego Urbano; 

Controle Semafórico Adaptativo; SCOOT. 
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Abstract of Thesis submitted to PETRAN/UFC as a partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) in Transportation Engineering 
 

VALIDATION OF THE MESOSCOPIC TRAFFIC MODEL OF SCOOT TO 
SUPPORT THE DEVELOPMENT OF URBAN TRAFFIC MICROSIMULATION 

MODELS 
 

Eduardo Araújo de Aquino 
August/2012 

 
Adivisor: Manoel Mendonça de Castro Neto 

One of the main difficulties in the development of urban traffic 

microsimulation models is the collection of traffic data for calibration and validation. 

However, the city of Fortaleza has an important mesosimulation tool that, in addition to 

controlling urban traffic in real time, estimates traffic variables: the well-known 

SCOOT system. This system, implemented in cities around the world, controls and 

estimates traffic in the densest urban area of Fortaleza, based on the continuous 

detection of vehicle occupation on its more than 900 detectors spread throughout the 

city. However, because these data are simulated, they require validation before being 

used. The main aim of this work was to develop and implement a methodology to 

validate the mesoscopic simulation model of SCOOT, so its data can be used in the 

development of traffic microsimulation models, having as a case-study the system 

operating in Fortaleza. Based on experiments, the effects of two factors in the 

estimation error were investigated: the calibration of the parameter SATO, and the 

average travel time between the loop detector and the stop-bar. The results show that 

these two factors affect the quality of the prediction of volume, delay and number of 

vehicle-stops. These results contribute with a validation methodology that allows a 

better use of the data provided by SCOOT. 

 

Keywords: Urban Traffic Simulation, Urban Traffic Modelling, Adaptive Signal 

Control, SCOOT. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

As técnicas de modelagem de tráfego, como a simulação microscópica, 

tornaram-se importantes ferramentas para análise do desempenho de intervenções no 

sistema viário e de novas estratégias na gerência do controle de tráfego. Modelos de 

simulação para o tráfego surgiram na década de 1950 na Inglaterra e desde então esses 

modelos vêm sofrendo aperfeiçoamentos para simular de forma mais satisfatória as 

situações reais observadas na realidade. A literatura técnico-científica mostra que os 

simuladores de tráfego são ferramentas cada vez mais utilizadas no suporte ao processo 

de gerenciamento da operação da malha viária e na análise comparativa do desempenho 

de sistemas de tráfego de grande complexidade (HOURDAKIS et al., 2003). 

Segundo Poyares (2000), a simulação computacional do tráfego veicular é 

uma das técnicas de modelagem que tem se constituído como ferramenta imprescindível 

para auxiliar o trabalho do engenheiro de tráfego, permitindo avaliar soluções para 

intervenções e estudos na malha viária. Atualmente, diversos modelos de simulação 

para rede de larga escala estão disponíveis no mercado, porém um fator complicador 

para o desenvolvimento das simulações são os grandes esforços para a aquisição de 

dados. Na coleta de dados fazem-se necessários tempo e recursos. Maia (2007) ressalta 

a importância da disponibilidade de bons dados para a adequada calibração e validação 

de modelos de simulação do tráfego veicular, permitindo, por meio da aplicação 

eficiente dos mesmos, atingir resultados confiáveis. 

Uma rica fonte de dados de tráfego urbano provém de sistemas de detecção 

veicular presente em grandes cidades que utilizam a avançada tecnologia ITS 

(Intelligent Transportation Systems) para o controle semafórico em tempo real. A 

cidade de Fortaleza conta com um sistema deste tipo, o chamado Sistema Centralizado 

de Controle de Tráfego em Área de Fortaleza – CTAFOR, que é composto por três 

subsistemas: o subsistema do Circuito Fechado de Televisão (CFTV); o subsistema de 

Painéis de Mensagens Variáveis (PMV); e o subsistema de controle centralizado de 
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semáforos adaptativos em tempo real (SCOOT – Split, Cycle and Offset Optimization 

Technique) (TRL, 2000a), que controla atualmente 315 interseções semaforizadas da 

cidade. A Figura 1.1 ilustra a cidade de Fortaleza, com destaque em vermelho para os 

semáforos centralizados com operação em tempo real. 

Figura 1.1 - Base de Fortaleza com destaque a malha semafórica 

 
Fonte: Autor. 

O subsistema SCOOT realiza uma coleta contínua de dados por meio da 

ocupação veicular sobre os laços indutivos instalados no pavimento asfáltico, e com isso 

otimiza o ciclo, as repartições de verde e as defasagens dos semáforos, baseado, nas 

suas estimativas de atraso e número de paradas. Além destas duas variáveis de tráfego, o 

SCOOT também simula no nível mesoscópico outras medidas como fluxo veicular, 

velocidade, nível de congestionamento e grau de saturação. Estes dados são 

armazenados em um banco de dados especial do sistema, denominado ASTRID 

(Automatic SCOOT Traffic Information Database) (TRL, 2000b).  

Assim, com mais de 900 laços detectores, o banco de dados de tráfego 

fornecidos pelo sistema SCOOT implantado e em operação na cidade de Fortaleza vem 

sendo utilizado como uma grande fonte de informação para diversos estudos e análises 
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na área de engenharia de tráfego, dentre os quais pode-se citar: Luna (2003), que 

utilizou dados fornecidos pelo SCOOT para análise do fluxo de saturação em 

cruzamentos semaforizados; o trabalho de Meneses (2003), que desenvolveu uma 

interfase lógica entre o banco de dados do mesossimulador SCOOT e uma base 

georeferenciada; Oliveira (2004), que faz uma análise padrão de variação da relação 

espaço-tempo dos volumes veiculares modelados pelo sistema SCOOT; Maia (2007), 

que utilizou alguns dados do mesossimulador SCOOT para a calibração e validação de 

redes de simulação em outros pacotes computacionais. 

1.2. PROBLEMA E QUESTÕES DE PESQUISA 

A obtenção de dados para a construção de modelos de microssimulação de 

tráfego para redes viárias urbanas de grande porte é dispendiosa.  A principal hipótese 

desta pesquisa é que as medidas de desempenho estimadas pelo SCOOT podem ser 

adequadamente utilizadas na calibração e validação de modelos de microssimulação de 

redes viárias urbanas. Assim, essa pesquisa busca esclarecer os seguintes 

questionamentos: 

a. Quais variáveis do tráfego veicular em interseções, corredores e 

redes viárias são comumente utilizadas para o desenvolvimento de 

plataformas de microssimulação de redes urbanas? 

b. Como validar a modelagem mesoscópica feita pelo SCOOT? 

c. Como a calibração do SCOOT pode afetar a sua modelagem das 

medidas de desempenho de tráfego? 

d. Quais os possíveis fatores físicos e operacionais que podem interferir 

na modelagem das medidas de desempenho estimadas pelo SCOOT? 

e. Como selecionar os laços indutivos cujos dados serão utilizados para 

o desenvolvimento de redes microssimuladas? 

f. Os dados do SCOOT atualmente em funcionamento na cidade de 

Fortaleza/CE são válidos para a construção de redes 

microssimuladas? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e implementar uma 

metodologia para validação do modelo de simulação mesoscópica do SCOOT, tendo em 

vista o uso de seus dados no desenvolvimento de modelos de microssimulação do 

tráfego, utilizando como estudo de caso uma área urbana de Fortaleza. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar e caracterizar as principais medidas de desempenho utilizadas 

na modelagem microscópica do tráfego urbano; 

b. Avaliar os métodos de comparação entre as medidas de desempenho 

estimadas e observadas, utilizadas na simulação do tráfego urbano; 

c. Analisar o efeito da calibração do SCOOT e de fatores físicos e 

operacionais na estimação das medidas de desempenho do modelo; 

d. Validação da modelagem realizada pelo mesossimulador SCOOT em 

operação na cidade de Fortaleza. 

1.4. ESTRUTURA DE DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo este primeiro, 

de caráter introdutório. No Capítulo 2, apresenta-se uma revisão bibliográfica dos 

conceitos e estudos já realizados sobre o tema de pesquisa que justificam a relevância 

do trabalho proposto. Inicialmente, são abordados os assuntos relacionados à 

modelagem do tráfego urbano e aos modelos de simulação. Em seguida, é apresentada 

uma descrição sobre medidas de desempenho e suas utilizações em análises de 

microssimulação de tráfego. Ao final do capítulo, são apresentadas as técnicas de 

calibração e alguns estudos de metodologias de validação de simuladores.  
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Como o estudo se propõe a avaliar a modelagem realizada pelo sistema 

SCOOT, o Capítulo 3 apresenta inicialmente o mesossimulador SCOOT, suas 

características básicas e seu processo de estimação de dados de tráfego. Após essa 

apresentação, são detalhadas as medidas de desempenho estimadas pelo modelo, com 

vistas à sua utilização em aplicações em modelos de microssimulação. Por fim, é 

apresentada a metodologia de calibração do mesossimulador SCOOT, os parâmetros 

necessários para a calibração e as consequências de um processo errôneo de calibração 

na sua modelagem mesoscópica. 

O Capítulo 4 descreve a metodologia de validação do SCOOT proposta 

nesta pesquisa. Esse capítulo também ilustra a aplicação da metodologia, tomando-se 

como estudo de caso o sistema em operação na cidade de Fortaleza. Finalizando esta 

dissertação, o Capítulo 5 reúne as conclusões e as recomendações para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentado inicialmente um breve histórico do processo de 

modelagem do tráfego, seguido de uma descrição de características dos modelos de 

simulação do tráfego nos três conhecidos níveis: macro, meso e micro. Na seção 2.4 é 

apresentada uma revisão sobre as medidas de desempenho do tráfego e suas utilizações 

na aplicação de análise do tráfego em cruzamentos, corredores e áreas. Na seção 2.5 

deste capítulo é apresentada uma breve revisão sobre processos de calibração de 

simuladores de tráfego, e na seção 2.6 uma revisão sobre a validação destes tipos de 

modelos. Por fim, a última seção apresenta alguns trabalhos desenvolvidos por diversos 

autores nos quais são apresentados os processos de validação para distintas simulações 

do tráfego. 

2.2. MODELAGEM DO TRÁFEGO 

O processo de modelagem trata da construção de uma representação da 

realidade ou de um fenômeno. De forma mais detalhada, Dilts (1998) relata que a 

modelagem pode ser definida como uma tentativa de representação de processos físicos, 

econômicos e biológicos, através de formulações matemáticas, visando fazer 

interpretações ou previsões em relação ao universo que se pretende realizar a análise. 

Pensando nas ações relacionadas ao tráfego urbano, temos diversos fatores a 

serem considerados na modelagem, como as características dos usuários, das vias, dos 

veículos, suas interações, bem como aspectos econômicos e ambientais.  Diante de 

todas as variáveis e ponderações necessárias para a devida representação do fluxo de 

veículos pela malha viária, surge a teoria do fluxo de tráfego. O fluxo de tráfego 

começou a ser estudado por volta de 1930, com a especificação de modelos analíticos 

macroscópicos que relacionavam a velocidade com a densidade do tráfego ininterrupto 

(GREENSHIELDS, 1935; GREENBERG, 1959; UNDERWOOD, 1961). Já na década 
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de 1940, iniciou-se a investigação mais detalhada da operação do tráfego em interseções 

com Greenshields (1947), com o estudo de relações matemáticas que procuravam 

descrever as interações entre os veículos, surgindo aí a modelagem no nível 

microscópico. 

Com o avanço dos algoritmos de modelagem e dos sistemas 

computacionais, tornou-se possível a modelagem dos veículos de forma 

individualizados, e ainda considerar outros fatores de difícil representação como 

interrupções no tráfego.  Atualmente, devido à alta complexidade inerente ao fenômeno 

do tráfego, tem-se recorrido de forma cada vez mais intensa à simulação computacional 

para análises nos níveis estratégico, tático e operacionais. Os recursos dos simuladores 

de tráfego têm como principal objetivo proporcionar a geração e avaliação de diferentes 

alternativas para melhorar o desempenho da malha viária, sem a necessidade de intervir 

diretamente no sistema, facilitando assim os processos de planejamento e operação.  

Os modelos de simulação de tráfego podem ser utilizados para se analisar 

uma grande variedade de problemas complexos que envolvem a interação de diversas 

entidades do sistema ao longo do tempo e do espaço. Com este tipo de ferramenta, o 

comportamento de cada entidade ou a interação de um número limitado de elementos 

pode ser bem compreendido por meio de uma representação matemática com confiança 

aceitável (LIEBERMAN e RATHI, 1997). 

De uma forma mais simples, May (1990) descreve que a simulação do 

tráfego veicular é uma técnica numérica para a representação de sistemas viários em um 

computador, que tem como finalidade importante replicar a sequência de eventos 

hipotéticos do sistema estudado ao longo do tempo, tratando as entidades que percorrem 

o modelo (veículos) de forma agregada ou individualizada. 

Os primeiros modelos de simulação para análise de operações de tráfego 

apareceram no final dos anos de 1960 e 1970, com modelos como FREQ, CORQ e 

INTRAS, e floresceram nos anos de 1980 e 1990 com pacotes como FRESIM, 

KRONOS, INTREGRATION, PARAMICS, AIMSUN, VISSIM e CORSIM. 

O uso da simulação computacional nem sempre é justificada como 

ferramenta de análise do tráfego, pois o desenvolvimento destes modelos requer 

esforços de codificação, calibração e validação que muitas vezes não são viáveis. 
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Segundo Mclean (1989), há sempre suspeita de que o modelo ou experimento não seja 

capaz de replicar adequadamente o sistema real que se deseja. May (1990) cita que 

algumas das principais dificuldades na simulação microscópica são a exigência de 

tempo, recursos e a grande quantidade de dados requeridos. 

2.3. MODELOS DE SIMULAÇÃO DO TRÁFEGO 

Os simuladores de tráfego têm como principal objetivo proporcionar a 

avaliação de diferentes alternativas de intervenção para melhorar o desempenho do 

tráfego na malha viária, dando suporte às fases de planejamento: identificação e 

caracterização de problemas, diagnóstico e avaliação de alternativas de solução. 

Para a escolha de um simulador, algumas características da aplicação devem 

ser consideradas, como o tamanho da rede, os modos de transporte envolvidos, o nível 

de representação do fluxo de veículos e a disponibilidade de recursos para a construção 

do modelo. No caso específico da simulação microscópica, a seleção do pacote deve 

considerar: os algoritmos comportamentais de perseguição veicular, mudança de faixa e 

aceitação de brechas; os algoritmos de alocação de tráfego, estático e dinâmico; a 

interação com a simulação macro e meso; incorporação de lógica externa de 

programação semafórica; modelagem das principais variáveis de tráfego; ferramentas de 

calibração e validação e facilidade de codificação.  

Uma das principais vantagens da simulação computacional é a possibilidade 

de se ter um controle experimental sobre as variáveis do tráfego, permitindo modelar a 

relação entre estas variáveis (Mclean, 1989). Mas também a simulação traz diversas 

outras vantagens como a possibilidade de simulação de cenários difíceis ou até 

impossíveis de serem observados em campo devido às grandes perturbações causadas 

na rede e às limitações de custos. Ou seja, a simulação possibilita simular uma vasta 

combinação de possibilidades operacionais com baixo custo. May (1990) descreve as 

seguintes vantagens do processo de simulação de tráfego: 

a. Permite um melhor entendimento da realidade do sistema estudado; 

b. Permite a realização de experimentos sem qualquer impacto para os 

usuários do sistema representado; 
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c. Permite a simulação de cenários alternativos; 

d. Permite um melhor conhecimento das variáveis envolvidas no problema 

e suas relações; 

e. Tem como resultado de saída informações referenciadas no tempo e no 

espaço; 

f. O sistema pode ser estudado em tempo real, estendido ou reduzido; 

g. Intervenções na segurança podem ser simuladas sem riscos para os 

usuários do sistema real; 

h. Permite replicar as condições originais para servir como base de 

comparação entre alternativas; 

i. Permite estudar os efeitos de mudanças operacionais nos sistemas 

estudados; 

j. A demanda pode variar ao longo do tempo e do espaço. 

 

Os modelos de simulação sofrem das mesmas desvantagens do uso de 

modelos matemáticos. May (1990) também cria uma lista de desvantagens para o 

processo de simulação de tráfego: 

a. Pode existir maneira mais fácil e igualmente eficiente para resolver o 

problema; 

b. A simulação exige muito tempo e recursos; 

c. A simulação exige uma grande quantidade de dados de entrada, que 

podem ser de difícil obtenção; 

d. A simulação exige a verificação, calibração e validação do modelo. Se 

essas etapas não forem realizadas satisfatoriamente, o modelo torna-se 

inútil; 
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e. O desenvolvimento de modelos de simulação requer o conhecimento de 

muitas disciplinas como: engenharia de tráfego, matemática, física, 

estatística, computação, entre outras; 

f. Alguns usuários podem utilizar o modelo sem atentar para as suas 

limitações e premissas; 

g. Alguns usuários podem utilizar o modelo sem realmente entender a 

lógica do seu funcionamento, o que pode distorcer o resultado da análise. 

 

Ainda discorrendo sobre simuladores de tráfego, Maia (2007) comenta que, 

atualmente no meio científico, existem duas vertentes na classificação dos modelos de 

simulação de tráfego. Alguns estudiosos defendem a divisão em dois grupos: modelos 

de macrossimulação e de microssimulação; porém, para outros, como Jayakrishnan et 

al. (2002), os modelos de simulação de tráfego podem ser classificados em três grupos: 

macroscópicos, mesoscópicos e microscópicos. Essa organização é definida 

principalmente pela maneira como os modelos representam o fluxo de tráfego, ou ainda 

de acordo com a natureza do sistema que estes tentam representar. 

2.3.1. Modelos macroscópicos 

Os modelos de simulação macroscópica podem ser considerados modelos 

mais determinísticos quando comparados com os modelos microscópicos, pois estes não 

incorporam a variabilidade na representação do fenômeno do fluxo do tráfego veicular 

na rede de simulação (TRB, 2000). Nos modelos macroscópicos, a velocidade média da 

corrente de tráfego é modelada pela função analítica da relação fluxo/densidade, 

específica para cada arco da rede, mantendo-se constante em toda a extensão do arco, 

não considerando a variação das velocidades individuais dos veículos que compõem a 

corrente (MAIA, 2007). Outro aspecto importante a ser destacado sobre os modelos de 

macrossimulação do tráfego é que a sua abordagem é estática, avaliando um único 

estado da rede, supostamente representativo das condições médias ou agregadas ao 

longo de um determinado período (ARIOTTI et al., 2004 apud MAIA, 2007). 
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Geralmente estes modelos de simulação são utilizados para modelagem de 

grandes áreas de tráfego, servindo como ferramenta de planejamento no nível 

estratégico/tático. Como principais tipos de aplicações, pode-se citar a implementação 

de novas vias de tráfego, duplicação de vias e implantação de corredores exclusivos de 

transporte público. Como exemplos de pacotes de simulação macroscópica têm-se o 

TransCAD, Aimsun, TRANSPLAN e EMME/2. 

2.3.2. Modelos microscópicos 

Nos modelos microscópicos, o trânsito dos veículos ao longo dos arcos da 

rede é regido basicamente por três submodelos: perseguição veicular (car-following), 

mudança de faixa (lane-changing) e aceitação de brechas (gap-acceptance). Na 

modelagem microscópica, a modelagem é bem mais detalhada do que a modelagem 

macroscópica, pois modela-se o comportamento de cada veículo individualmente, 

levando em consideração os outros veículos na rede, bem como as regras de circulação 

(ASTARITA et al. 2001). 

O modelo de perseguição veicular descreve a velocidade e a aceleração do 

veículo (seguidor) ao seguir um veículo a sua frente (líder), e depende de fatores como 

sensibilidade do motorista e variação da velocidade do veículo líder, podendo incluir 

também outras variáveis como velocidades máximas e mínimas permitidas e greide da 

via.  

Segundo Maia (2007), nos modelos microscópicos todas as variáveis 

importantes para o cálculo das medidas de desempenho da rede simulada são gravadas 

desagregadamente para cada veículo, sendo estes rastreados individualmente, desde sua 

entrada na rede até atingirem os seus destinos. Este processo detalhado torna mais 

precisas as avaliações para o planejamento operacional de intervenções. 

O acompanhamento individual dos veículos a cada passo da simulação 

(geralmente de 1 segundo) permite aos modelos de microssimulação do tráfego 

realizarem a alocação dinâmica do tráfego (PEETA e ZHOU, 1998), cuja alocação é 

baseada na evolução do comportamento dos fluxos na rede ao longo da simulação.  
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Para os modelos microscópicos são vários os tipos de aplicação que podem 

ser abordados, com enfoque na avaliação de intervenções operacionais de pequenas ou 

médias áreas. Podemos citar como pacotes de simulação microscópica o AIMSUN, 

TRANSMODELER, INTEGRATION, PARAMICS, VISSIM, NETSIM e DRACULA. 

2.3.3. Modelos mesoscópicos 

Como o nome indica os modelos mesoscópicos se situam entre os 

macroscópicos e os microscópicos em nível de detalhamento. Eles são normalmente 

utilizados em redes semafóricas e procuram representar a dispersão dos pelotões de 

tráfego ao longo do tempo e do espaço (TRB, 2000). Dependendo do grau de 

detalhamento, Rilett; Kim; Raney, 2000 relatam que esses modelos podem ser 

classificados em modelos de simulação de alta fidelidade ou de baixa fidelidade. Um 

modelo de alta fidelidade tenta representar detalhes como greide, composição do tráfego 

e características dos motoristas, enquanto os de baixa fidelidade contêm poucas opções 

para a representação destes detalhes. 

Skabardonis e May (1998) consideram a simulação individual dos veículos 

baseando-se em relações macroscópicas de fluxo como sendo a principal característica 

dos modelos mesoscópicos de simulação. Assim, nestes modelos os veículos são 

agrupados em pelotões e tratados dessa forma, incluindo fatores como tamanho, 

localização, velocidade e aceleração. Os veículos neste modo de simulação não são 

considerados como elementos discretos e com particularidades individuais, eles fazem 

parte de um fluido contínuo que percorre as vias da rede, muito embora algoritmos 

comportamentais simplificados de perseguição veicular e mudança de faixa possam ser 

utilizados, como no caso do Aimsun, versão 8.0. 

A modelagem mesoscópica pode ser de grande valia numa análise tática de 

simulação de redes de médio ou grande porte, cobrindo aplicações como a avaliação de 

duplicação de vias ou a definição de novas rotas de veículos. Os modelos mesoscópicos 

podem ser utilizados quando a modelagem macroscópica precisar incorporar o efeito do 

controle semafórico na rede.  Exemplos de mesossimuladores conhecidos são 

TransCAD, TRANSYT, SATURN e AIMSUN, sendo este capaz de realizar simulações 

híbridas meso/micro na mesma rede. Nestes casos, uma área menor é microssimulada, e 



13 
  

 
 

ao mesmo tempo a área maior externa é mesossimulada. O SCOOT geralmente não é 

incluso na lista de mesossimuladores porque se destaca como produto de programação 

semafórica em tempo real, que é a sua finalidade. Porém, vale ressaltar que o SCOOT é 

também um modelo mesoscópico de tráfego, pois estima variáveis como atraso, 

velocidade, fluxo e número de paradas agregados por link e por períodos de 15 minutos, 

a partir da detecção de ocupação veicular nos seus detectores. Detalhes sobre a 

modelagem mesoscópica do SCOOT são apresentados no Capitulo 3. 

Mais detalhes sobre as principais características e distinções acerca dos três 

níveis de modelagem podem ser encontrados no trabalho de Maia (2007). 

2.4. MEDIDAS DE DESEMPENHO DO TRÁFEGO 

A medida de desempenho do tráfego é um indicador que quantifica a 

eficiência do sistema, sendo geralmente variáveis mensuráveis do fluxo veicular, tais 

como velocidade, atraso, tamanho da fila e grau de saturação. Estes dados podem ser 

coletados em campo por meio de metodologias específicas, como as dispostas no 

Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006) e o Highway Capacity Manual (HCM- 

2010), ou ainda por meio de detectores veiculares. Vale ressaltar que todas estas 

metodologias apenas estimam as medidas de desempenho, já que não medem 

exatamente o que ocorre em campo. Algumas estimativas são mais precisas, como as de 

fluxo; já o atraso, é mais passível de erro, pois depende do julgamento do observador 

quanto ao momento que o veículo sofre atraso, e sofre perdas com a discretização do 

período de observação (15 segundos, segundo o HCM). 

A escolha da medida de desempenho depende do tipo de análise. Alguns 

indicadores são mais adequados para análise de desempenho de tráfego ininterrupto, 

como densidade, enquanto outros são mais adequados à análise de interseções e de 

corredores arteriais, como atraso e velocidade média, respectivamente. Spiegelman et 

al. (2011) indicam algumas características desejáveis para as medidas de desempenho, 

dentre as quais pode-se citar: 

• Relevante para os objetivos da análise;  

• Reconhecida pela comunidade técnico-científica;  
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• Baseada em fontes de dados confiáveis e de fácil obtenção; 

• Existência de valores de referência para comparação;  

• Sensível a mudanças ocorridas no sistema;  

• Nível de agregação espaço-temporal apropriado; 

• Viável de ser obtida; 

• Fácil de ser interpretada. 

 

Segundo Hellinga (1998), a definição da variável deve explicitar quatro 

características: a resolução temporal (ex.: agregado em 15 minutos); a resolução 

espacial (ex.: somente em interseções semaforizadas); cobertura temporal (ex.: 07:00h-

09:00h, dias uteis); e cobertura espacial (ex.: os dois sentidos de um determinado 

corredor arterial). Ainda segundo Hellinga (1998), os modelos de simulação geralmente 

fornecem várias medidas de desempenho que incluem: fluxo, velocidade, tamanho da 

fila, tempo de viagens no link, tempo de viagem da origem ao destino, comprimento 

médio de viagens, número médio de paradas, consumo médio de combustível, emissões 

de hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e óxido nitroso (NOx), e ainda 

risco de acidentes.  

A metodologia utilizada pelo HCM-2010 (TRB, 2010) para análise da 

capacidade e do nível de serviço consiste em coletar dados das medidas necessárias 

diretamente em campo, ou então estimá-las com base nas características de geometria, 

de tráfego e de sinalização dos elementos viários. A principal medida de desempenho 

utilizada na avaliação de interseções é o atraso de controle médio, agregado em períodos 

de 15 minutos. O HCM-2010 define atraso de controle (control delay) como a diferença 

entre o tempo de viagem realmente experimentado na travessia do cruzamento 

semaforizado e um tempo de referência decorrente de uma situação na qual não 

existisse controle semafórico e o veículo estivesse se deslocando em velocidade de 

fluxo livre.  

O atraso veicular em cruzamentos semaforizados pode ser caracterizado em 

atraso parado e atraso total. O primeiro consiste na perda de tempo contabilizada apenas 

enquanto os veículos estiverem parados na interseção semafórica. O segundo consiste 
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na soma do atraso parado com o atraso causado pelas manobras de 

aceleração/desaceleração, em função do desmanche ou formação da fila. 

Para a medida de desempenho atraso veicular, é possível indicar também a 

sua utilização não só para análise de cruzamentos, mas também para a via como um 

todo, ou ainda para a rede. Outra medida de desempenho de possível utilização na 

análise de cruzamentos, vias e redes é o número de paradas, que é a quantidade de 

veículos que sofre paradas na aproximação, corredor ou áreas de tráfego pesquisadas. 

Dentre as medidas de desempenho do HCM-2010 para a rede estão a 

duração, a intensidade e a extensão de congestionamento, calculados para situações 

onde a demanda supera a capacidade. Para esses cálculos, é necessária a estimação de 

valores de outras variáveis, quais sejam: a velocidade de fluxo livre, a capacidade e a 

velocidade da via. 

A revisão da literatura aponta as principais medidas de desempenho 

comumente utilizadas em diversas aplicações. A Tabela 2.1 apresenta de forma 

simplificada algumas medidas de desempenho identificadas em alguns trabalhos 

envolvendo simulação, com suas respectivas aplicações e referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
  

 
 

Tabela 2.1 - Medidas de desempenho usadas em estudos de simulação 

Medida de Desempenho Tipo de Aplicação Referência 

Fila média Cruzamento Araújo (2003) 

Aceitação de brecha  Cruzamento Liu (2010) 

Volume veicular Cruzamentos Oliveira (2004) 

Velocidade média 
Vias (corredores de 
tráfego) 

Kuwahara et. al. (2010) 

Tempo de viagem 
Vias (corredores de 
tráfego) 

Sykes (2010) 

Atraso 
Vias (corredores de 
tráfego) 

Oliveira Neto (2004) 

Número de paradas 
Vias (corredores de 
tráfego) 

Almeida e Menezes 
(2007) 

Tempo de viagem Rotas de Tráfego Liu (2010) 

Densidade do tráfego Rede (zonas de tráfego) 
Papageorgiou et al. 
(2010) 

Atraso médio Rede (zonas de tráfego) Tolfo e Portugal, (2006) 

 Fonte: Autor. 

 

Oliveira Neto (2004) avaliou a operação de estratégias de priorização de 

transporte coletivo em um corredor arterial. Um dos indicadores utilizados foi o atraso 

veicular nas aproximações semafóricas, em seguida agregado para o corredor, por 

sentido de tráfego. Estes dados foram obtidos pelo sistema SCOOT em operação em 

Fortaleza. 

Já para Araújo (2003), no seu processo de validação do simulador 

SATURN, foi utilizada como uma das medidas de desempenho a variável fila média, 

medida em unidade de veículos de passeio, por aproximação semafórica. O autor 

também utilizou atraso e velocidade (na via) para validar o modelo de simulação. 

Na avaliação de rotas, um bom indicador de desempenho pode ser o tempo 

de viagem. Sykes (2010) utilizou este indicador como uma das medidas de desempenho 

para a validação de um modelo de microssimulação no Paramics, no qual é possível 

registrar o tempo de percurso para cada veículo no caminho ou trechos determinados. 
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Liu (2008) também utiliza o tempo de viagem para avaliar a confiabilidade desse 

indicador na escolha de rotas de tráfego por usuários do sistema de transportes.  

A medida de desempenho número médio de paradas foi utilizada por 

Almeida e Menezes (2007) para avaliar um sistema simulado em tempo real, com 

agregação temporal de 15 minutos e agregado espacialmente por aproximação 

semafórica. Os autores desenvolveram suas análises para um corredor de tráfego, 

agregando valores médios da variável por sentido de tráfego em um determinado 

período de tempo, com o objetivo de verificar mudanças no comportamento do 

indicador devido a mudanças na operação semafórica. 

De forma resumida, é possível concluir que a medida de desempenho mais 

utilizada para análise de interseções é o atraso veicular. Já para corredores, as medidas 

de desempenho tempo de viagem (por conseguinte, velocidade média) e o número de 

paradas são comumente utilizados para avaliação ao longo de corredores, pois 

representam a fluidez do tráfego na via. Já para avaliação de redes, pode se observar a 

utilização das medidas globais (médias) de velocidade, atraso e densidade, como 

utilizado por Papageorgiou et al. (2010). 

2.5. CALIBRAÇÃO DE MODELOS DE SIMULAÇÃO 

A calibração é o processo de ajuste dos valores dos parâmetros do modelo, a 

fim de que este possa representar satisfatoriamente o sistema. Com a infinidade de 

cenários e aplicações, não existe uma metodologia universal para se calibrar 

simuladores, e sim algumas diretrizes gerais que geralmente são seguidas. Devido a isto, 

a metodologia de calibração fica basicamente a cargo de cada usuário (RAKHA et al., 

1996; HELLINGA, 1998). 

Por possuir um alto grau de detalhamento, a simulação microscópica requer 

maiores esforços de calibração devido ao número de parâmetros a serem calibrados. Por 

exemplo, o algoritmo de perseguição veicular do VISSIM, por si só, possui 10 

parâmetros; no total o programa possui mais de 30.  

Se os valores de um ou mais parâmetros forem conhecidos, ou puderem ser 

estimados, informam-se estes valores diretamente ao programa, sendo estes 
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categorizados pelo autor como dados de entrada. Caso os valores sejam desconhecidos, 

eles podem ser ajustados conforme a minimização do erro de estimação do modelo, 

comparando-se os dados modelados da medida de desempenho com os seus dados 

observados em campo; neste caso o autor denomina-os de parâmetros de calibração.  

Pode-se dizer que a complexidade de calibração é umas das principais desvantagens dos 

modelos de microssimulação (WANG e PREVEDOUROS, 1998). Devido a esta 

complexidade, o processo de calibração é essencialmente heurístico em natureza 

(RILETT e KIM, 2000). Umas das técnicas de otimização mais utilizadas nos últimos 

anos para calibração de microssimuladores tem sido os algoritmos genéticos (AG). 

Na literatura encontram-se vários procedimentos de calibração de modelos 

de microssimulação. Por exemplo, para Hellinga (1998) o processo de calibração pode 

ser dividido em três fases. A primeira fase compreende as tarefas e atividades realizadas 

antes de qualquer esforço de modelagem: a definição dos objetivos do estudo e da 

calibração; a escolha das medidas de desempenho; a identificação dos dados de campo 

necessários e a especificação do critério para a avaliação do erro no processo de 

calibração. A segunda fase consiste na “calibração” inicial do simulador, com base nos 

dados disponíveis. O autor do citado trabalho afirma que nesta fase incluem-se a 

codificação da rede; as características dos arcos da rede; as características 

comportamentais dos motoristas; e as demandas entre as diversas origens e destinos da 

rede. Vale ressaltar que atualmente é consenso que as fases de codificação e calibração 

são processos distintos. Por fim, a terceira fase consiste na avaliação dos resultados 

produzidos pelo simulador, comparando-os com os dados obtidos em campo.  Se os 

critérios estabelecidos forem satisfeitos, então o modelo pode ser considerado 

adequadamente calibrado e pode ser usado para avaliar outros cenários. Caso contrário, 

os valores atribuídos aos parâmetros do simulador devem ser modificados, até que o 

critério ou os critérios preestabelecidos sejam satisfeitos e o simulador possa ser 

considerado calibrado. Esta terceira fase é conhecida como validação.  

Outro procedimento frequentemente citado na literatura é o proposto por 

Hourdakis et al. (2003), que sugerem que a calibração seja decomposta em três etapas 

cronológicas: 1) calibração dos parâmetros baseada na minimização das diferenças de 

volumes simulados e observados; 2) calibração dos parâmetros baseada na minimização 

da variável velocidade; e 3) calibração baseada numa medida de desempenho que seja 

um bom indicador para os objetivos do estudo.  
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O livro editado por Barceló (2010) apresenta considerações importantes 

acerca do processo de calibração de simuladores, com capítulos escritos pelos principais 

desenvolvedores dos pacotes comerciais mais conhecidos como o Aimsun, o VISSIM, e 

PARAMICS e NETSIM. 

2.6. VALIDAÇÃO DE MODELOS DE SIMULAÇÃO 

Antes de se utilizar qualquer modelo, é necessário fazer a sua validação 

(RAKHA et al., 1996; HELLINGA, 1998). O processo de validação tem por objetivo 

verificar se o modelo de simulação supostamente calibrado é capaz de representar 

satisfatoriamente o comportamento observado na realidade. Assim como na calibração, 

o processo de validação é feito pela comparação de dados simulados com os dados 

observados em campo. Porém, na calibração, como milhares destas comparações são 

feitas, utiliza-se simplesmente uma medida de erro, como o erro quadrático médio. Já na 

validação, a comparação é feita de forma mais criteriosa, utilizando-se o ferramental 

estatístico. 

Na validação de modelos de simulação de tráfego, o comportamento dos 

veículos deve ser verificado e comparado com observações do campo, utilizando-se 

uma amostra de dados diferente da utilizada na calibração. Algumas características que 

podem ser inicialmente comparadas são os padrões de aceleração, trajetória e os 

headways (BENEKOHAL, 1991; RAO e OWEN, 2000; SILVA e TYLER, 2001).  

Geralmente, as medidas de desempenho utilizadas para a fase de calibração 

são também utilizadas na validação. Porém, é interessante que a modelagem de outras 

variáveis, que não foram utilizadas na calibração, também sejam validadas, dando assim 

mais confiança ao modelo. Por exemplo, para uma análise em interseção semaforizada, 

além da variável atraso, utilizada também na calibração, a validação poderia considerar 

a variável número de paradas. 

Assim como ocorre na calibração, não existe um procedimento universal 

para a validação de modelos de simulação de tráfego. Law e Kelton (2000) assinalam 

que, se existisse uma abordagem completamente definitiva para o problema da 

calibração e validação, talvez nem houvesse necessidade dos modelos de simulação, 

acrescentando que os métodos de calibração e validação apropriados dependem não só 
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da natureza do fenômeno que será simulado, mas também do uso que se pretende fazer 

do modelo. 

Segundo Benekohal (1991), a validação dos modelos de simulação de 

tráfego pode ser dividida em dois níveis. No nível microscópico, a comparação da 

simulação com dados de campo deve ser feita individualmente, para cada veículo 

simulado, e os atributos a serem examinados são: a posição do veículo no instante do 

tempo simulado, o headway e a velocidade. Já no nível meso/macroscópico, as 

comparações são feitas num nível agregado, usando indicadores como velocidade 

média, densidade e fluxo para pelotões de veículos. Pela facilidade de obtenção de 

dados, o segundo tipo de validação é o mais utilizado. 

O processo de validação deve ser executado quando acredita-se que o 

modelo foi suficientemente bem desenvolvido, e que o processo de calibração não trará 

mais benefícios. O modelo é considerado validado quando as diferenças entre os valores 

observados e os simulados são aceitáveis. Em situações contrárias, o modelo, suas 

premissas e suas etapas de construção (codificação e calibração) precisam ser revisados. 

Assim como ocorre na calibração, a validação de simuladores tem sido 

objeto de estudo de alguns pesquisadores. Nesta área destacam-se os trabalhos de 

Fellendorf e Vortisch (2001); Sacks et al. (2002); Toledo e Koutsopoulos (2004); Zhang 

e Owen (2004). 

2.6.1. Métodos de comparação de dados simulados x observados 

Diversas são as técnicas de comparação empregadas na validação de 

modelos de simulação de tráfego. Segundo Maia (2007), a escolha da metodologia de 

validação depende do problema a ser estudado. Na literatura é possível observar 

técnicas de estatística descritiva, incluindo gráficos apresentando os erros de estimação, 

bem como técnicas de inferência estatística, nas quais usualmente se testa a hipótese de 

que as médias populacionais dos valores observados e dos simulados são iguais, 

mediante o uso de intervalos de confiança ou testes de hipóteses.  A imensa maioria dos 

estudos de simulação utilizam apenas técnicas de estatística descritiva, confiando-se 

meramente na análise visual de gráfico de erros.  
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Um exemplo de estudo de validação baseado em análise descritiva de dados 

é o trabalho de Kuwahara et al. (2010), cujo método de validação teve como medida de 

desempenho a velocidade média com agregação temporal de 10 minutos. Os gráficos de 

comparação podem ser observados na Figura 2.1.  

Figura 2.1 - Gráfico de validação do simulador AVENUE na observação da velocidade 

 
Fonte: Kuwahara et al. (2010) 

 

Outro estudo de validação baseado na análise visual do erro é o de Liu 

(2010), que avalia um modelo desenvolvido no software DRACULA. A medida de 

desempenho utilizada foi o tempo de aceitação de brechas (lead and lag) (tempo 

suficientemente seguro para realizar uma travessia ou inserção no tráfego), mais 

precisamente os percentis das amostras. A Figura 2.2 mostra um gráfico comparativo 

dos percentis simulados e observados, para os dois tipos de brecha.  
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Figura 2.2 - Gráfico de validação do simulador DRACULA 

 
Fonte: Liu (2010) 

 

Muitos estudos de simulação apresentam a validação do modelo baseada no 

gráfico de fluxo-velocidade. Um exemplo é ilustrado na Figura 2.3 (FELLENDORF e 

VORTISCH, 2011). 

Figura 2.3 - Comparação baseada na curva de fluxo x velocidade 

 
Fonte: Fellendorf e Vortisch (2011) 

 

É importante ressaltar que validações que utilizam apenas análise 

exploratória de dados possuem a limitação de se basearem em estimativas pontuais. Ou 

seja, ao se comparar a média de uma amostra de valores simulados com a média de 

valores observados, a diferença destas médias consiste em apenas uma única observação 

da variável diferença entre as médias amostrais. Sem as técnicas de inferência 
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estatística, é impossível se testar hipóteses acerca das diferenças entre os parâmetros das 

populações das variáveis observada e simulada.  

Para um procedimento de validação de um modelo desenvolvido no 

simulador SATURN, Araújo (2003) realizou comparações das medidas fila média, 

atraso em fila e velocidade global. Na comparação da velocidade, o autor apresenta 

apenas o resultado numérico indicando os valores obtidos em campo e no simulador. Já 

para as variáveis (fila média e atraso) foram apresentados os gráficos das Figuras 2.4 e 

2.5.  

Figura 2.4 - Gráfico de validação do simulador SATURN (fila média) 

 
Fonte: Araújo (2003) 

 

Figura 2.5 - Gráfico de validação do simulador SATURN (atraso) 

 
Fonte: Araújo (2003) 
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Estes tipos de análises revelam apenas as proximidades entre as medidas 

simuladas e observadas, sem especificar os critérios de avaliação do tamanho do erro de 

estimação. Autores como Choa et al. (2000) recomendam alguns parâmetros e critérios 

de aceitação, o que ocorre também em algumas agências gestoras de tráfego que 

determinam níveis de aceitação para validação de modelos de tráfego como a 

COLTRANS (California Departament of Transportation). Os critérios determinados 

por Choa et al. (2000) podem ser observados na forma resumida na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Critérios para validação de modelos de microssimulação de tráfego  

PARÂMETROS CRITÉRIOS 

Fluxo efetivo na rede Diferença de 5% 

Tempo médio de percurso 1 desvio padrão 

Velocidade média de percurso 1 desvio padrão 

Comprimento de filas máximas e médias Diferença de 20% 

Fonte: Choa et al. (2000) 

 

Infelizmente, são raros na literatura os estudos que reconhecem os dados 

simulados e observados como amostras, e que utilizam inferência estatística para 

estimar as diferenças entre os parâmetros das suas populações. Casas et al. (2010) 

apresentam três tipos de validação. Na Figura 2.6, a primeira imagem é baseada na 

simples comparação visual direta das observações. Já no segundo tipo, um intervalo de 

confiança é construído para os dados observados em campo, e se avalia se os dados 

simulados estão dentro deste intervalo. No terceiro tipo, intervalos de confiança de 

ambos se sobrepõem. 
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Figura 2.6 - Possibilidades de comparação de dados 

 
Fonte: Casas et al. (2010) 

 

Outra técnica de inferência estatística utilizada é a análise de correlação e 

regressão. Nesta linha, Liu (2010) apresenta uma análise baseada nos resultados da 

regressão linear entre os percentis dos valores observados e dos valores simulados, 

observando-se R2 de 0,936 e 0,965, respectivamente, para os dois cenários analisados. 

Outro procedimento de validação baseado em regressão linear foi apresentado no 

trabalho de Kuwahara et al. (2010). A medida de desempenho utilizada foi o volume 

veicular agregado em 10 minutos. O gráfico de dispersão e o valor do coeficiente de 

correlação amostral podem ser observados na Figura 2.7. Análise de correlação e 

regressão para validação também foi utilizada no trabalho de Maia (2007). 

Figura 2.7 - Gráfico de validação do simulador AVENUE 

 
Fonte: Kuwahara et al. (2010) 
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Para dados com alta correlação temporal, a premissa de independência dos 

métodos inferenciais de comparação de médias não é atendida. Nestes casos, uma 

alternativa é o uso da estatística de Theil (U), um índice que serve para se comparar 

dados desagregados de duas séries temporais. Esta estatística é computada pela seguinte 

fórmula: 
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Onde:  

yi: é a observação de campo; 

xi: é o valor simulado. 

 

A estatística U pode ser decomposta em três termos: UM, US e UC. O UM é 

uma medida do erro sistemático; UC é uma medida de quão bem os dados simulados 

replicam a variabilidade dos dados observados em campo; e UC mede o erro não 

sistemático. Outras duas estatísticas que ainda são encontradas para comparação das 

amostras são de Theil e a GEH (BARCELÓ, 2010). Devido à importância destas 

estatísticas, o software Aimsun já as fornece, inclusive com representação em gráficos 

de séries temporais e de mapas temáticos. 

2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou as principais características da modelagem do 

tráfego por meio de simulação, explorando os três níveis de aplicação: microscópico, 

mesoscópico e macroscópico. O texto mostrou algumas vantagens e as desvantagens de 

cada um dos três níveis de modelagem. A escolha do nível de modelagem, bem como de 
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outras características da simulação, depende dos objetivos do estudo e dos recursos 

disponíveis. 

Em seguida, foram discutidas as medidas de desempenho mais comumente 

utilizadas em um estudo de simulação de tráfego, das quais estão atraso, velocidade e 

número de paradas. Foram apresentadas também algumas metodologias de calibração 

de microssimuladores, e chegou-se à conclusão de que não existe um procedimento 

padronizado para tal fim.  O mesmo acontece para a etapa de validação, muito embora 

esta etapa seja relativamente mais simples e uniformizada do que a de calibração. Foram 

apresentados também alguns métodos de comparação entre dados simulados e 

observados, etapa primordial da fase de validação de modelos de simulação. As 

principais técnicas são baseadas em estatística descritiva, inferência estatística e séries 

temporais.  

Por fim, vale reforçar a importância dos objetivos que se pretende atingir 

com a análise, para assim se pensar de forma mais consciente e efetiva os passos para 

uma adequada calibração e validação dos modelos. Assim, dependendo dos fins do 

estudo que se pretende desenvolver, seja ele rico ou não em detalhes, ou ainda de 

grandes ou pequenas áreas, deve-se pensar nos parâmetros a se calibrar, nas medidas de 

desempenho, na medida de ajuste e nos experimentos de calibração e validação. 
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CAPÍTULO 3 

SIMULADOR MESOSCÓPICO SCOOT 

3.1. INTRODUÇÃO 

Considerando que a pesquisa se propõe a avaliar o modelos de simulação 

mesoscópica de tráfego do SCOOT, neste capítulo é descrito inicialmente o modelo e 

suas finalidades, seguido do seu sistema de detecção. Nas seções seguintes serão 

apresentadas as medidas de desempenho estimadas pelo sistema, para fins de 

verificação da utilidade dessas variáveis na construção de modelos de microssimulação. 

Por fim, é apresentado o processo de calibração recomendado pelo manual do fabricante 

do SCOOT, e os possíveis fatores que podem interferir na modelagem mesoscópica do 

tráfego. 

3.2. MODELO SCOOT 

O sistema Split Cycle Time and Offset Optimization Technique (SCOOT) foi 

desenvolvido para realizar o controle semafórico em tempo real, exigindo troca 

constante de dados entre controladores em campo e um computador central, através de 

linhas telefônicas privadas (LP). Esse sistema permite monitorar o funcionamento de 

todos os equipamentos semafóricos: controladores, detectores, grupos focais e lâmpadas 

(LOUREIRO et al., 2002). 

O SCOOT teve seu desenvolvimento iniciado na década de 1970, em uma 

versão preliminar testada em Glasgow, Inglaterra, em 1975. Mediante os bons 

resultados de aumento de velocidade média, foi viabilizada uma ação conjunta do 

Departamento de Transportes e da Indústria Inglesa para financiar o Transportation 

Research Laboratory (TRL) no desenvolvimento de uma versão comercial do SCOOT 

(TRL, 2000b).  

Esse sistema trabalha em tempo real com a programação semafórica 

determinada dinamicamente por sistemas dedicados, com base em dados do tráfego 
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coletados por laços detectores em campo (OLIVEIRA, 1997). Sistemas semelhantes de 

otimização semafóricas estão disponíveis no mercado. Wood (1993) apresenta os 

seguintes sistemas: SCATS (Austrália), SCOOT (Inglaterra), UTOPIA (Itália), UTMS 

(Japão), PRODYN (França) e OPAC (EUA). 

O sistema SCOOT dispõe dados sobre a demanda do tráfego e a 

temporização semafórica para os técnicos na central de controle, via computadores 

terminais (MENEZES, 2003). Com base nesses dados, é possível efetuar modificações 

nos parâmetros operacionais do sistema, que envia automaticamente a informação ao 

controlador de campo, refletindo assim em alterações nos tempos semafóricos.  

O controle semafórico é baseado na detecção veicular dos laços indutivos 

colocados a montante da interseção. Os laços devem ser posicionados a uma distância 

que resulte num tempo de percurso mínimo na faixa de 8 a 12 segundos, sendo esse 

tempo o necessário para executar o processo de otimização (TRL, 2000a). O laço de 

detecção fica sob o pavimento, e tem dimensões médias de 2 metros na direção do 

tráfego, conforme Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Disposição de um laço detector sob o pavimento 

 
Fonte: Oliveira (2004) 
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Oliveira (2004) indica que a localização do laço detector normalmente deve 

ser determinada mediante estudo da geometria da via e do comportamento especifico do 

tráfego. Esses detectores são fios indutivos e geralmente situados à montante da 

interseção semafórica que se deseja representar. Um esquema de posicionamento dos 

detectores pode ser observado na Figura 3.2. 

Figura 3.2 - Esquema de posicionamento de laços detectores 

 
Fonte: Autor. 

 

A obtenção de dados com o sistema de detecção parece ser eficiente, porém 

Montgomery et al. (1998) advertem que, embora informações de contagens de volume 

de tráfego possam ser obtidas nesses sistema de detecção, a atividade de contagem 

volumétrica é uma função derivada, ou seja, os dados coletados por esse método não são 

precisamente dados de fluxo, mas uma variável mista, baseada em medições de 

presença e ocupação veicular no laço indutivo, chamadas de Unidade de Perfil do Link 

(LPU – Link Profile Unit).  
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A LPU é uma variável básica, derivada da ocupação veicular, com que o 

SCOOT mede a demanda de tráfego (TRL, 2000c). Portanto, o que o sistema detecta 

não é exatamente o fluxo ou o volume de veículos (em veículos por segundo ou por 

hora) e nem a porcentagem de ocupação do laço, e sim uma mistura de ambos, cuja 

unidade é expressa em LPU. A LPU é um híbrido de presença veicular e tempo de 

ocupação, que pode ser relacionada a veículos pelo uso de um fator de conversão 

apropriado. Um veículo pode tipicamente registrar 17 LPUs aproximadamente, mas o 

valor pode variar consideravelmente com a velocidade e o tipo de veículo, e se o laço 

detector cobre uma ou mais faixas. 

Boddy (1998 apud MONTGOMERY et al., 1998) e Kosonen e Bargiela 

(1999), pesquisaram essa equivalência em diversas amostras e concluíram que dados 

confiáveis de fluxo podem ser extraídos desta medida híbrida. Porém, fica a indagação 

de até que ponto essa equivalência pode ser considerada e quais os fatores que podem 

interferir na modelagem destes dados. 

Como consta no manual do sistema (TRL, 2000c), os detectores são 

amostrados a cada ¼ de segundo, sendo esta a taxa mínima para assegurar que todos os 

veículos sejam detectados pelo sistema. Este tipo de configuração de checagem cria um 

vetor binário de ocupação ou não de veículos, conforme mostra a Figura 3.3, no qual o 

zero representa a não ocupação e o asterisco a ocupação do detector.  

 

Figura 3.3 - Sistema binário de detecção do SCOOT 

 
Fonte: Ming (1997) 

 

O número de LPU’s é obtido de forma que o primeiro intervalo ocupado, ou 

seja, o intervalo de ¼ de segundo após um intervalo não ocupado, equivale a 7 LPU’s. 

Nesta sequência, se ocorrerem intervalos ocupados sucessivamente, o valor de LPU 



32 
  

 
 

correspondente decresce em 1 unidade e do sétimo intervalo em diante, cada intervalo 

equivalerá a 1 LPU, até ocorrer novamente um intervalo de quarto de segundo não 

ocupado, conforme pode ser visto na Figura 3.4. 

Figura 3.4 - Sistema binário para formação de LPU 

 
Fonte: Ming (1997) 

 

A utilização de LPU’s pode parecer funcional para o sistema SCOOT, 

porém sua utilização pode criar uma dificuldade na avaliação do fluxo, pois é função, 

além do próprio fluxo, da velocidade e do comprimento dos veículos e da própria 

disposição física do laço. Essa configuração impossibilita a existência de uma 

equivalência matemática fixa entre o número de veículos e o número de LPU’s 

registrados pelo modelo (MING, 1997). 

O manual do sistema SCOOT afirma que a equivalência veicular do LPU é 

tipicamente configurada para 17 LPUs/veículos, e este fator é usado somente em 

algumas mensagens para dar valores em veículos em vez de LPUs, pois o modelo usa 

internamente apenas LPU, e não o equivalente em número de veículos. Vale ressaltar 

que a equivalência LPU/veículo está relacionada em diversas medidas de desempenho, 

fornecidas pelo modelo. Assim, se a equivalência real não for próxima da especificada 

(17 LPUs/Veículo), não haveria problemas com o funcionamento do sistema, mas sim 

na estimação das medidas de desempenho fornecidas pelo modelo em termos de 

veículos. 

3.3. MEDIDAS DE DESEMPENHO ESTIMADAS PELO SCOOT 

Como apresentado anteriormente, o modelo estima diversas medidas de 

desempenho do tráfego com base em seu sistema de detecção. Estas medidas são 

armazenadas em um banco de dados denominado de Automatic SCOOT Traffic 
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Information Database (ASTRID). Este banco de dados foi projetado para compilar 

todos os dados do tráfego a partir de mensagens periódicas geradas pelo sistema 

SCOOT. O ASTRID armazena dados do tráfego compilados em períodos agregados de 

15 minutos, em uma base de dados específica no sistema SCOOT (MENEZES, 2003). 

A base de dados do ASTRID dispõe de 15 variáveis do tráfego, sendo 9 do 

tipo básicas e 6 do tipo derivadas que são determinadas com base em equações que 

combinam as variáveis básicas e parâmetros de rede viária. A consulta à base de dados 

modelada pelo sistema SCOOT é feita através de uma interface padrão do software 

ASTRID, instalada nos computadores terminais de operação com base na arquitetura 

cliente/servidor (PEEK, 2001).  

Figura 3.5 - Interface do ASTRID, para consulta ao banco de dados do SCOOT 

 
Fonte: Peek (2001). 

 

O campo Data Type da Figura 3.5 apresenta as 15 variáveis possíveis de 

consulta no banco de dados do ASTRID. Com base em PEEK (2001), são descritas as 

variáveis básicas e derivadas que compõem a base de dados modelada pelo SCOOT. 



34 
  

 
 

a. Fluxo veicular (veículos/h): representa o fluxo de veículos modelado 

pelo SCOOT. Este fluxo é medido em link profile unit (lpu), com 

equivalência padrão de 17 lpu por veículo padrão. Caso o fluxo 

modelado exceda um valor de fila máxima definido pelo usuário, o valor 

modelado não é computado na base de dados do sistema SCOOT; 

b. Paradas veiculares (veículos/h): representa o número de paradas 

modelado pelo SCOOT. Este também é medido em lpu/h, o ASTRID 

converte-a em veículos/h, usando um fator padrão de 17 lpu por veículo; 

c. Atraso ((Veículos*h)/h): representa o atraso modelado pelo SCOOT. A 

variável atraso é medida em lpu*h/h, e convertido em (Veículos*h)/h. 

Observando a formulação, o numerador corresponde a uma espécie de 

momento de atraso, ou seja, ao produto entre o número de veículos que 

sofreu atraso e o tempo perdido pelos mesmos, durante o período de uma 

hora. Esta variável pode ser entendida como a fila média num dado 

período; 

d. Congestionamento (%): representa um percentual de ocupação de um 

laço detector, sendo calculado pela razão entre o número de períodos de 

4s que o detector esteve ocupado e o número total de períodos 

observados, dentro de um determinado intervalo de tempo; 

e. Saturação (%): representa o grau de saturação de um link quando 

modelado pelo SCOOT; 

f. Variáveis históricas: consistem em quatro parâmetros distintos: histórico 

de fluxo por ciclo (HFC); histórico de fluxo durante o estágio de verde 

(HFV), ambos medidos em lpu; histórico de comprimento (tempo) de 

ciclo HCC; histórico de comprimento (tempo) de estágio de verde 

(HCV), ambos medidos em unidade de segundos (s). Estes dados 

permitem ao SCOOT, produzir arquivos profile, para efetuar o controle 

semafórico, quando os detectores veiculares estão em falha; 

g. Fluxo veicular no detector (veículos/h): representa um valor para o fluxo 

de veículos, calculado a partir da contagem do número de vezes que um 
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detector veicular muda do estado ocioso, para ocupado. Este parâmetro 

não é adequado para os modelos de otimização do SCOOT, mas pode ser 

usado pelo sub-sistema INGRID de detecção de incidentes do SCOOT; 

h. Ocupação veicular no detector (%): representa o valor percentual de 

ocupação de um detector, por um veículo padrão. Esta variável é 

determinada pela divisão entre o número de períodos de ¼ s em que o 

detector esteve ocupado e o número total de períodos de ¼ s 

observados,dentro de um determinado intervalo; 

i. Comprimento de estágios (s): corresponde ao comprimento de estágio 

demandado pelo sistema SCOOT; 

j. Atraso veicular (s): representa o atraso de um veículo padrão. Esta 

variável é determinada pela divisão entre as variáveis básicas atraso e 

fluxo veicular, correspondendo a um valor em segundos; 

k. Tempo de jornada (s): consiste na estimativa do tempo de viagem de um 

veículo padrão num link específico, conforme modelado pelo SCOOT. 

Este parâmetro é obtido pela soma entre a variável básica atraso veicular 

e o parâmetro tempo de cruzeiro, num dado link; 

l. Velocidade (km/h): representa a estimativa de velocidade de um veículo 

padrão num link específico, como modelado pelo SCOOT. Este 

parâmetro é calculado através da Equação 3.1: 

)(

6.3

dt

l
V

+

×
=         (3.1) 

em que,        

V: velocidade (km/h); 

l: comprimento do link (m); 

t: parâmetro tempo de cruzeiro no link (s); 

d: variável atraso veicular no link (s); 
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m. Índice de congestionamento: representa um indicador de 

congestionamento adimensional. Um índice de congestionamento 2, 

significa que o atraso veicular é igual ao tempo de cruzeiro. Assim, 

quanto maior o índice de congestionamento, maior será o nível de atraso 

num dado objeto viário. Esta variável é calculada pela Equação 3.2: 

t

dt
c

)( +
=         (3.2) 

em que, 

c: índice de congestionamento, adimensional; 

t: parâmetro tempo de cruzeiro no link (s); 

d: variável atraso veicular no link (s); 

 

n. Ocupação veicular (ms/veículo): representa uma taxa média de tempo de 

ocupação de um detector por um veículo. Esta variável consiste na 

divisão entre ocupação veicular no detector e fluxo veicular no detector; 

o. Fator LPU (lpu/veículo): representa uma estimativa da relação de 

equivalência entre um veículo padrão e o parâmetro link profile unit. 

Esta variável é derivada da variável ocupação veicular, no detector. 

3.4. PROCESSO DE CALIBRAÇÃO DO SCOOT 

Para o funcionamento adequado do mesossimulador de tráfego SCOOT o 

manual indica a necessidade da realização de um procedimento de calibração, no qual 

quatro parâmetros básicos devem ser ajustados para que o modelo reflita com precisão o 

comportamento do tráfego observado nas ruas. Estes quatro parâmetros são: tempo de 

percurso; tempo de dispersão de fila máxima; atrasos iniciais e finais; e saturação-
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ocupação (fluxo de saturação). Para um melhor entendimento dos parâmetros e suas 

finalidades no modelo, estes são descritos a seguir. 

3.4.1. Tempo de percurso (JTIM)  

O tempo de percurso (JTIM - do termo inglês journey time) é o tempo 

médio gasto por um veículo padrão, que viaja em um pelotão de fluxo livre, desde o 

ponto de detecção até atravessar a linha de retenção. O SCOOT utiliza o valor do tempo 

de percurso para modelar a chegada dos veículos à linha de retenção. 

Para a entrada deste parâmetro no sistema é necessário um ou dois 

observadores em campo, fazendo o levantamento de medições de tempo de viagem de 

veículos, do detector até passarem pela linha de retenção. O manual do SCOOT 

recomenda uma amostra representativa de veículos viajando com um pelotão 

(aproximadamente 10 medições). O Manual ainda recomenda uma representação por 

tipo de veículo, como por exemplo, aproximadamente 10% do tráfego no link é formada 

por caminhões ou coletivos, ao qual uma medição em dez, deve ser de um caminhão ou 

de um coletivo. O manual recomenda também uma análise de sensibilidade; por 

exemplo, se nove medições estão entre os valores de 12 e 15 segundos e uma medição 

está com valor de 28 segundos, este valor deve ser descartado e a amostragem acrescida 

de outra medição. 

Se o veiculo estiver sendo cronometrado e sair do link, ou estacionar antes 

de atingir a linha de retenção, a cronometragem deve ser descartada. Entretanto, se 

forem detectadas muitas destas ocorrências, o processo de locação do detector deverá 

ser revisto. O manual do SCOOT indica que, normalmente, o valor do tempo de 

percurso ficará desatualizado em caso de mudanças dos limites de velocidade da via, em 

relocação do detector, nas mudanças geométricas, no pavimento e no uso e ocupação do 

solo entre o detector e a retenção. A Figura 3.6 apresenta de forma esquemática o 

percurso em que é coletado a variável tempo de viagem, onde o veículo destacado em 

vermelho inicia sua cronometragem ao passar pelo laço de detecção, sendo finalizado 

seu tempo ao cruzar a linha de retenção, próxima a faixa de pedestres. 
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Figura 3.6 - Exemplificação do processo de coleta do parâmetro JTIM 

 
Fonte: Autor. 

3.4.2. Tempo de dispersão da fila máxima (MAXQ) 

O parâmetro tempo de dispersão da fila máxima, onde fila máxima é a fila 

que se estende desde a linha de retenção até o ponto de detecção, é o tempo necessário 

para limpar a fila. O modelo SCOOT utiliza esse parâmetro para a determinação da fila 

máxima que serve como um limite para o comprimento de fila no modelo, e também 

como uma verificação de consistência para a informação de congestionamento. O 

sistema calcula a fila máxima em LPU (unidade de perfil do link), multiplicando o 

tempo de dispersão da fila máxima (em segundo) pelo valor do parâmetro saturação-

ocupação (em LPU por segundo). 

O processo de estimação da fila máxima em campo é simples: se a fila 

máxima ocorre regularmente no link, o tempo de dispersão pode ser levantado pela 

cronometragem da descarga dessa fila. No caso de a fila máxima não ocorrer 

regularmente, ou a saída do link estiver sempre bloqueada, será necessário medir o 

tempo de dispersão da fila de veículos, em um comprimento de fila razoável, e então 

multiplicar por um fator para o comprimento total do link. O tempo de dispersão da fila 

máxima pode ser calculado pelas equações 3.3 e 3.4: 

 

CF

CTLTDF
MAXQ

×
=

      (3.3) 



39 
  

 
 

Onde: 

 TDF = Tempo de dispersão da fila [s]; 

 CTL = Comprimento total do link [m]; e 

 CF = Comprimento da fila [m] 

 

TF

FMTDF
MAXQ

×
=       (3.4) 

Onde: 

 TDF = Tempo de dispersão da fila [s]; 

 FM = Fila máxima [veículos]; e 

 TF = Tamanho da fila [veículos] 

 

O manual do SCOOT indica que alguns fatores podem interferir em 

mudanças de fila máximas, tais como:  

a. Mudanças da posição do detector; 

b. Mudanças geométricas; 

c. Mudanças na regulamentação de estacionamento; 

d. Mudança na composição e tamanho dos veículos. 

 

A Figura 3.7 apresenta de forma esquemática a forma de coleta da variável 

tempo de dispersão da fila máxima. Cronometra-se o tempo entre o início do verde e o 

instante em que o veículo que está sobre o laço (destacado em vermelho) cruze a faixa 

de retenção. Não são aceitas medições em que é detectada alguma obstrução a frente. 
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Figura 3.7 - Exemplificação do processo de coleta do parâmetro MAXQ 

 
Fonte: Autor. 

3.4.3. Atrasos inicial e final (SLAG e ELAG) 

 O atraso inicial é o tempo entre o início do verde e o instante em que o 

tráfego efetivamente começa a se mover. O atraso final é o tempo entre o início do 

amarelo e o instante da parada efetiva do movimento. O manual do modelo SCOOT 

recomenda para o levantamento do atraso inicial a observação de algumas medições de 

tempo que os veículos começam efetivamente a se movimentar (inicio do verde até o 

início efetivo do movimento dos veículos). Para o levantamento do atraso final, é 

calculado o tempo que os veículos levam do início do amarelo até a parada efetiva do 

movimento. 

Os atrasos inicial e final são utilizados pelo modelo SCOOT para a 

determinação da duração do verde efetivo, que é o período de no qual onde o tráfego 

flui pela interseção com seu fluxo de saturação. 

3.4.4. Saturação – ocupação (SATO - saturation occupancy) 

 O parâmetro saturação-ocupação de um link é caracterizado pela taxa de 

saída máxima de uma fila pela linha de retenção; esse parâmetro é semelhante ao fluxo 

de saturação. O LPU é uma combinação da medida de demanda de tráfego (fluxo 

veicular) e da ocupação do detector, isso permite ao sistema modelar as filas com mais 

precisão, principalmente em situações de fluxo pesado. Essa taxa máxima com a qual o 
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modelo descarrega as filas, também é usada para o cálculo da capacidade de reserva 

durante o verde, para que o otimizador de repartição de verde possa balancear os graus 

de saturação. 

 A medida saturação-ocupação ou SATO é a única entre os parâmetros de 

calibração que efetivamente necessita um processo cauteloso de ajuste; ressalta-se que 

para a realização desse processo, os demais parâmetros – JTIM, MAXQ, SLAG e 

ELAG - já devem estar ajustados. Para a calibração do SATO são necessários pelo 

menos dois observadores, onde um fica em campo verificando a aproximação a ser 

calibrada e outro na central de controle, observando os valores fornecidos pelo modelo. 

O parâmetro é considerado calibrado quando as diferenças entre os tempos de dispersão 

da fila modelados pelo sistema e os observados em campo são pequenas. 

 O observador da central de controle deve verificar no sistema a fila no 

início do verde (em LPU) e o tempo de dispersão da fila para ciclos sucessivos. O 

observador de campo deve basicamente registrar a mesma informação, baseado no 

comportamento do tráfego real. A fila no início do verde representa a quantidade de 

veículos que estão parados, mais aqueles que sofreram atrasos, e o tempo de dispersão 

da fila deve ser cronometrado até o registro do último veículo que sofreu atraso 

significativo, pela ação da fila no semáforo, passando pela linha de retenção. 

 Os observadores devem estar em constante comunicação tendo como 

finalidade certificar-se que estão coletando sempre o mesmo par de dados (modelado 

pelo sistema x observado em campo). Quando dez conjuntos de resultados forem 

obtidos, é possível calcular o novo valor da saturação-ocupação através das somas dos 

tempos de dispersão da fila do modelo. A formulação pode ser observada na equação 

3.5 e o modelo do formulário na Figura 3.8. 

 

∑
∑×

=

c

s

t

tiSATO
SATO

)(
      (3.5) 

Onde: 

 SATO(i) = Sato inicial [lpu/seg]; 
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 ∑ts = Soma dos tempos de dispersão do sistema [s]; e 

 ∑tc = Soma dos tempos de dispersão de campo [s].  

 

Figura 3.8 - Tabela para calibração do SATO 

 
Fonte: Manual de Calibração do SCOOT (TRL, 2000c). 

 
 Em geral, para calibração do SATO, são utilizados dois ou três conjuntos 

de medições, ou seja, 20 a 30 observações de campo e do sistema. É recomendado que o 

processo de calibração somente seja encerrado quando os valores observados e 

estimados forem iguais. O valor de saturação-ocupação pode se tornar desatualizado 

pelas seguintes razões: 

a. Aumento ou diminuição na velocidade dos veículos no link; 

b. Mudanças geométricas nas interseções; 

c. Mudanças nas proporções das conversões que resultem em uma diferença 

significativa no uso das faixas de rolamento; 

d. Mudanças na composição do tráfego; 



43 
  

 
 

e. Reposicionamento de detectores. 

 

A Figura 3.9 apresenta de forma esquemática a contabilização do parâmetro 

SATO no processo de calibração do modelo, no qual é registrado o tempo do início de 

verde até a verificação de todos os veículos que sofreram atraso na aproximação em 

questão. 

Figura 3.9 - Exemplificação do processo de coleta do parâmetro SATO 

 
Fonte: Autor. 

 

Com a calibração destes parâmetros, a inserção dos valores obtidos no 

sistema indica que o modelo está pronto para a representação do tráfego, tendo como 

finalidade a otimização dos tempos semafóricos. Em seguida, na Tabela 3.1, está 

relacionada cada variável necessária para a modelagem do SCOOT, bem como as 

finalidades e possíveis interferências para a mudança de valores de cada parâmetro. 
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Tabela 3.1 - Variáveis  utilizadas para calibração do SCOOT 

VARIÁVEL FINALIDADE NO MODELO CAUSAS DE VARIAÇÃO  

Tempo de 
Percurso 

(journey time) 

- Prever a chegada do fluxo entre o 

detector a linha de retenção; 

- Determinar a dispersão do pelotão 

que será modelada. 

- Alterações nos limites de velocidade; 

- Relocação do detector; 

- Remoção ou colocação de lombadas 

Tempo de 
dispersão da 
fila máxima 
(maximum 

queue clear 

time) 

- Determinação da fila máxima (em 

LPU); 

- Identificar o limite do comprimento 

da fila no modelo; 

- Verificação de consistência para 

informação de congestionamentos. 

- Mudança no posicionamento do detector; 

- Mudanças geométricas na interseção; 

- Mudanças na regulamentação de 

estacionamentos, fazendo com que os veículos 

ocupem mais ou menos espaço na via; 

- Grandes mudanças na composição do tráfego 

veicular. 

Atraso inicial 
do link (link 

start lag) 

- Calcular o início do verde efetivo 

em relação ao final do entreverdes na 

rua. 

- alterações no projeto da interseção. 

Atraso final 
do link (link 

end lag) 

- Calcular o início do vermelho 

efetivo em relação ao início do 

entreverdes na rua. 

- Alterações no projeto da interseção. 

Saturação-
Ocupação 
(saturation 

occupancy) 

- Calcular a capacidade de reserva 

disponível durante o período de 

verde efetivo. 

- Alterações nos limites de velocidade; 

- Relocação do detector; 

- Remoção ou colocação de lombadas; 

- Mudanças geométricas; 

- Mudanças nas proporções de conversões; 

- Grandes mudanças na composição do tráfego 

veicular. 

Fonte: Adaptado do manual de calibração do SCOOT (TRL, 2000c). 

3.5. ERRO DE ESTIMAÇÃO DO SCOOT 

A principal questão acerca da modelagem do mesossimulador de tráfego 

SCOOT diz respeito ao desconhecimento do processo de estimação das medidas de 

desempenho, que depende dos valores dos parâmetros de calibração (JTIM, MAXQ, 

SLAG, ELAG e SATO), como também das características físicas e operacionais nos 

links.   
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Entende-se o processo de modelagem do sistema SCOOT como composto 

de dois momentos: o primeiro trata da detecção efetiva do número de LPUs entrando no 

link (chegando no laço); e o segundo momento refere-se à estimativa do número de 

LPUs saindo (saindo na faixa de retenção). A diferença entre as LPUs que entram e que 

saem é a variável fundamental para a estimativa das medidas de desempenho do 

modelo. A Figura 3.10 apresenta de forma esquemática o entendimento do processo de 

modelagem mesoscópica do sistema. 

Figura 3.10 - Esquema de estimação das medidas de desempenho (SCOOT) 

 
Fonte: Autor. 

 

A primeira etapa refere-se à locação e ao ajuste do sistema de detecção, ao 

qual são imputados os primeiros dados da demanda observada, gerando assim LPUs 

detectadas. Seguindo na lógica, tem-se o processo de calibração dos parâmetros básicos 

do modelo SCOOT. Os dados de LPUs de entrada são coletados pelos laços detectores. 

Já a quantidade de LPUs saindo do link é estimada com base na quantidade de LPUs 

que entram e nos parâmetros de calibração. A diferença de LPUs que entram e que saem 

é a essência do modelo de estimação das medidas de desempenho. Por fim, o modelo 

utiliza-se de um fator de equivalência para a obtenção de medidas de desempenho em 

termos veiculares, e não em LPUs. 

Entender a lógica do processo de modelagem do sistema SCOOT por meio 

da bibliografia disponível tornar perceptível a existência de fatores que podem levar a 



46 
  

 
 

erros de estimação. Estes erros podem ser ocasionados por: erro de calibração do 

modelo, localização do detector e fatores externos. 

A primeira fonte de erro ocorre quando há uma escolha errônea dos valores 

dos parâmetros de calibração (JTIM, MAXQ, SLAG, ELAG, SATO), pois isto ocasiona 

erros na modelagem da formação das filas e, consequentemente, nas estimações 

equivocadas das medidas de desempenho. No procedimento de calibração, apresentado 

na seção 3.4 deste trabalho, é possível verificar que os valores para os parâmetros 

(JTIM, MAXQ, SLAG e ELAG) são de simples obtenção, o que reduz as chances de 

erros de calibração dos mesmos. 

Já a variável SATO requer uma maior atenção no ajuste, sendo, portanto, 

este parâmetro o mais propício a erros de calibração. O parâmetro SATO dita ao sistema 

a taxa de descarga máxima do modelo. Um erro na sua calibração tem interferência 

direta na estimação das medidas de desempenho, como também nas variações dos 

tempos semafóricos, causando desconfortos e congestionamentos no tráfego da 

interseção mal calibrada. O SATO no sistema SCOOT é a variável que tem maior 

influência na estimativa da quantidade de LPUs saindo do modelo, valores inadequados 

deste parâmetro comprometem a qualidade da modelagem da fila e das medidas de 

desempenho. 

3.5.1. O efeito do parâmetro SATO 

Para a verificação do erro de estimação, quando a calibração do SATO não é 

realizada da forma correta, foi realizada uma análise quantitativa usando-se o sistema 

SCOOT em operação na cidade de Fortaleza. O objetivo da análise foi verificar o efeito 

do erro de calibração do SATO na modelagem de três variáveis, todas agregadas em 

período de 15 minutos: atraso veicular médio, número de paradas médio por veículo e 

volume veicular. 

A análise consistiu na comparação dos dados modelados com os observados 

em campo para quatro aproximações controladas pelo SCOOT. Para essas quatro 

aproximações foram variados o valor do SATO calibrado para mais e para menos, 

verificando-se a diferença entre as medidas de desempenho modeladas com as 

observadas em campo.       
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O primeiro link selecionado foi o da aproximação oeste do cruzamento das 

avenidas Heráclito Graça x Barão de Studart. Esta aproximação possui duas faixas de 

tráfego, cobertas por um só laço detector, e tem tempo de percurso do laço à faixa de 

retenção (JTIM) de 8 segundos. O segundo ponto selecionado, a aproximação leste do 

cruzamento das avenidas Abolição x Desembargador Moreira, é semelhante ao primeiro 

em relação à quantidade de faixas de tráfego e de laços de detecção, mas o tempo de 

percurso é em média 14 segundos. 

 O terceiro ponto selecionado para avaliação do efeito do SATO foi a 

aproximação leste do cruzamento das avenidas Raul Barbosa com Murilo Borges, que 

também consiste em duas faixas de tráfego, um laço de detecção e tempo de percurso 

médio de 11 segundos. Por fim, o quarto ponto selecionado foi a aproximação oeste do 

cruzamento das avenidas Dedé Brasil com Bernardo Manoel, também com duas faixas e 

um detector, com tempo de percurso de 9 segundos. Uma característica importante para 

as aproximações 3 e 4 é o elevado volume de tráfego ao longo do dia, refletindo em 

elevados graus de saturação nessas aproximações. A Tabela 3.2 apresenta os valores do 

SATO utilizados em cada ponto de coleta selecionado para esta pesquisa; foram 

observados três cenários para cada aproximação. 

 

Tabela 3.2 - Locais selecionados para teste de calibração do SATO 

Nº 
APROXIMAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO VARIAÇÃO 
VALOR DO 

SATO 

1 
Av. Heráclito Graça x Av. Barão de Studart 

(aproximação oeste) 

CALIBRADO 15 

REDUZIDO 9 

AUMENTADO 21 

2 
Av. Abolição x Av. Des. Moreira 

(aproximação leste) 

CALIBRADO 15 

REDUZIDO 9 

AUMENTADO 21 

3 
Av. Raul Barbosa x Av. Murilo Borges 

(aproximação leste) 

CALIBRADO 16 

REDUZIDO 10 

AUMENTADO 22 

4 
Av. Dedé Brasil x Av. Bernardo Manoel 

(aproximação oeste) 

CALIBRADO 15 

REDUZIDO 9 

AUMENTADO 21 

Fonte: Autor 
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A escolha das variáveis estudadas (atraso veicular, número de paradas e 

volume) se justifica pela frequente utilização em estudos de simulação de tráfego. Por 

fim, para os horários de pesquisa foram selecionados períodos de pico, fora-pico e 

entre-pico, permitindo assim a diversidade das condições de tráfego. Acredita que a 

modelagem do SCOOT pode variar com diferentes graus de saturação no link, já que 

links muito carregados podem apresentar filas que ultrapassam o laço detector, o que 

implica em tráfego não detectado. 

A coleta dos dados modelados é facilmente feita por meio do ASTRID, o 

banco de dados do SCOOT. Para a coleta dos dados de campo, foram realizadas 

filmagens das aproximações selecionadas para aumentar a precisão e o conforto da 

coleta. As variáveis volume veicular e número médio de paradas foram levantadas com 

base na observação e contabilização direta do tráfego observado nas filmagens; já para a 

variável atraso veicular, utilizou-se uma adaptação da metodologia do HCM - 2010. 

Diferentemente da metodologia do HCM - 2010, na qual somente os veículos que estão 

parados são contabilizados, e em seguida um fator de correção é aplicado para se 

considerar o atraso veicular ocorrido durante a desaceleração/aceleração, na 

metodologia empregada foram contabilizados os veículos que notadamente sofreram 

desaceleração devido à presença do veículo à frente. O motivo desta adaptação foi evitar 

o erro de estimação do fator de correção, já que o tráfego de Fortaleza possui 

características distintas do tráfego estadunidense.  

Dispondo dos dados coletados, e da comparação das medidas de 

desempenho, foi possível descrever alguns resultados. Iniciando-se pela variável 

volume de tráfego, quando o parâmetro SATO é equivocadamente subestimado, 

percebe-se, para as quatro aproximações pesquisadas, uma subestimação da medida de 

desempenho. A Figura 3.11 apresenta o gráfico de comparação para as quatro 

aproximações e o erro percentual médio de estimação do sistema SCOOT.  
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Figura 3.11 - Gráficos com SATO reduzido (volume) 

 
Fonte: Autor. 

 
Quando o valor do parâmetro SATO é superestimado, observa-se que o 

volume de tráfego modelado tende a ser superestimado, como mostram os gráficos da 

Figura 3.12. Vale ressaltar que a superestimação foi observada principalmente nas 

aproximações 2, 3 e 4.  
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Figura 3.12 - Gráficos com SATO aumentado (volume) 

 
Fonte: Autor.  

 

É importante notar que o erro de estimação depende do nível de demanda de 

tráfego no link. Em períodos de baixa saturação, o erro de estimação quando o SATO 

está mal calibrado é menor do que em períodos de alta saturação. Essa característica é 

facilmente observada quando analisamos a aproximação 2. No período de maior 

saturação para essa aproximação, que é verificado no pico tarde, após às 16:15 horas, as 

linhas do gráfico ficam mais separadas, enquanto que, em outros períodos do dia, são 

mais próximas, representando menor erro de estimação.  

Para o SATO corretamente calibrado, em cada aproximação é verificada a 

diminuição do erro de estimação, como mostram os gráficos e os valores dos erros 

percentuais médios da Figura 3.13. 
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Figura 3.13 - Gráficos com SATO calibrado (volume) 

 
Fonte: Autor. 

 

Para a medida de desempenho número médio de paradas, são observadas 

características semelhantes às observadas com a variável volume de tráfego. Os gráficos 

para essa medida podem ser observados nas Figuras 3.14, 3.15 e 3.16, que apresentam 

os dados simulados e observados das quatro aproximações selecionadas, para valores de 

SATO reduzido, aumentado e calibrado, respectivamente. Uma característica 

importante das aproximações 1 e 2 é que elas apresentam um menor volume de tráfego 

do que as aproximações 3 e 4. Assim, observando os gráficos, é perceptível que as 

aproximações que apresentam menor intensidade de tráfego também possuem menores 

erros de estimação, mesmo para o parâmetro SATO subestimado ou superestimado no 

sistema. 
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Figura 3.14 - Gráficos com SATO reduzido (paradas) 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 3.15 - Gráficos com SATO aumentado (paradas) 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 3.16 - Gráficos com SATO calibrado (paradas) 

 
Fonte: Autor. 

 

Já para a medida de desempenho atraso veicular, o fenômeno já não é tão 

claro. Apenas para a aproximação 2 ficou clara a subestimação das medidas de 

desempenho quando o parâmetro SATO é reduzido, e uma leve superestimação quando 

o parâmetro SATO é elevado. As Figuras 3.17, 3.18 e 3.19 apresentam os gráficos para 

os testes realizados nas quatro aproximações. Analisando as aproximações 3 e 4, que 

são as mais saturadas, a comparação visual dos gráficos de subestimação do SATO não 

apresenta nenhum padrão claro no erro de estimação. Em alguns momentos o dado é 

subestimado, em outros ele é superestimado.  
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Figura 3.17 - Gráficos com SATO reduzido (atraso veicular) 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 3.18 - Gráficos com SATO aumentado (atraso veicular) 

 
Fonte: Autor 
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Quando observamos a medida de desempenho atraso veicular com o 

parâmetro SATO calibrado, Figura 3.19, é possível perceber a redução do erro. Essa 

minimização do erro justifica, mais uma vez, a importância do parâmetro SATO, na 

modelagem realizada pelo mesossimulador SCOOT.  

Figura 3.19 - Gráficos com SATO calibrado (atraso veicular) 

 
Fonte: Autor. 

 

Devido à observação da redução no erro de estimação em períodos de baixa 

demanda de tráfego, foram analisados mais dados para esses períodos. A análise 

contemplou as aproximações 1 e 2, as menos carregadas, nos períodos de 19:45 às 

24:00 horas. Os gráficos da Figura 3.20 apresentam o comportamento da variável 

volume veicular, levantadas para as aproximações selecionadas quando utilizado o valor 

do parâmetro SATO na forma reduzida, aumentada e calibrada. 

Da observação do volume de tráfego para baixa demanda, foi possível 

indicar uma pequena tendência de subestimação quando o SATO foi subestimado e de 

superestimação em SATO superestimado; o mesmo padrão verificado anteriormente 

com saturações mais altas. Porém, é possível perceber que os erros são bem menores. 
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Figura 3.20 - Gráficos com variação do SATO para volume (baixa demanda) 

 
Fonte: Autor. 

 

A observação do erro de estimação para a medida de desempenho, número 

médio de paradas, cujos resultados estão na Figura 3.21. Novamente, os erros em 

períodos de baixa demanda são menores do que os erros observados em períodos mais 

carregados.  
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Figura 3.21 - Gráficos com variação do SATO para paradas (baixa demanda) 

 
Fonte Autor. 

 

Por fim, a verificação da estimação do SCOOT em baixa demanda para a 

medida de desempenho atraso veicular também apresentou menores erros de estimação, 

quando comparados com os períodos de alta demanda (Figura 3.22). Mesmo assim, é 

possível observar um erro percentual médio maior do que os encontrados para as 

variáveis volume veicular e número médio de paradas. De fato, em todas as aplicações, 

a variável atraso veicular apresentou os maiores erros de estimação.  
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Figura 3.22 - Gráficos com variação do SATO para atraso veicular (baixa demanda) 

 
Fonte: Autor 

 

A Figura 3.23 apresenta um gráfico que sumariza os erros médios 

encontrados neste experimento para baixa demanda. Verifica-se que, em média, a 

subestimação do valor do SATO causa erros de subestimação e, reciprocamente, a 

superestimação do valor do SATO ocasiona erros de superestimação na modelagem. 
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Figura 3.23 - Erro percentual médio em baixa demanda 

 

Fonte: Autor 

 

A subestimação do volume quando o valor do parâmetro SATO informado é 

menor do que deveria pode ser entendida da seguinte forma: com o valor do SATO 

subestimado, o SCOOT equivocadamente entende que a taxa de descarga de veículos 

por unidade de tempo pela linha de retenção é menor. Vale ressaltar que a redução do 

SATO implica no aumento de tempo de verde destinado ao link, como uma tentativa de 

compensar a baixa taxa de descarga, levando o link a saturar menos do que 

naturalmente aconteceria com o SATO calibrado.  
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Quando o valor do parâmetro SATO fica acima do calibrado, ocorre o 

processo inverso: o SCOOT superestima os dados de volume, pois o simulador passa a 

entender que a descarga da aproximação ocorre de forma mais rápida do que ocorre em 

campo. Também para essa situação, os valores dos tempos semafóricos sofrem 

alterações: como o simulador passou a entender uma descarga mais rápida, os tempos 

semafóricos de verde para a aproximação são reduzidos, pois o simulador entende que a 

aproximação necessita de menos tempo para descarregar a fila, gerando assim maiores 

atrasos e número de paradas. Esta diminuição do tempo de verde pode ocasionar filas 

que vão além do laço detector, fazendo com que vários veículos não sejam detectados 

pelo sistema, o que implica em erros de estimação das medidas de desempenho.  

Considere-se uma situação hipotética na qual o valor adequado para o SATO de uma 

aproximação seja de 20 LPU/segundo. Uma fila de 30 veículos, cada veículo é 

representado pelo número padrão de 17 LPUs, isso representaria 510 LPUs a serem 

escoadas, o que resultaria num tempo de aproximadamente 25 segundos para 

descarregar a fila. Na situação em que o SATO tenha sido equivocadamente calibrado 

com o valor de 15 LPUs/segundo, o sistema entende que agora necessita de 34 segundos 

para descarregar a mesma fila de 30 veículos. Da mesma forma, se for calibrado 

erroneamente para 25 LPUs/segundo, o sistema considera erroneamente que necessitará 

de apenas 20 segundos para descarregar a fila. Portanto, mesmo que os demais 

parâmetros do modelo (MAXQ, JTIM, SLAG e ELAG) estejam corretamente 

calibrados, uma taxa de descarga errônea causará erros de estimação das medidas de 

desempenho do tráfego no link. 

O último questionamento do processo de calibração do SATO que não é 

considerado para o sistema SCOOT de Fortaleza é a variabilidade do tráfego e sua 

composição. A característica de variabilidade e composição do tráfego pode refletir em 

taxas de descarga diferentes ao longo do dia. Como o SCOOT trabalha com 

equivalência veicular, essa consideração deve ser tomada no processo de calibração do 

modelo; porém, em Fortaleza, implementa-se no sistema um valor único de SATO. 

Luna (2003) já ressaltava que a variabilidade do tráfego condena a prática de calibração 

única para o SATO do sistema SCOOT. 

Por fim, outro fator de possível indução de erros na modelagem do sistema 

SCOOT, também pouco explorado, é o fator de conversão de LPU, determinado no 
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sistema com um valor de 17 LPUs/veiculo. Dependendo das características de locação e 

de operação do ponto de detecção, a equivalência LPU/veiculo de 17 pode não ser a 

mais adequada, como em pontos que apresentam dois ou mais laços de detecção por 

aproximação. Nesses casos, o fator de equivalência pode ser diferente, visto que 

aproximações que tenham mais laços consequentemente apresentam mais áreas de 

detecção, representando assim mais LPUs imputadas no sistema. 

3.5.2. O efeito da localização do laço detector 

Como observado, o mesossimulador SCOOT depende diretamente dos 

detectores para fornecer toda a informação sobre as condições do tráfego veicular na 

rede. A manutenção do sistema de detecção deve ser cuidadosamente planejada, 

valendo-se do fato de que o sistema permite a monitoração contínua em tempo real da 

condição de funcionamento dos detectores veiculares (TRL, 2000d); no qual muitos 

destes erros podem ser facilmente identificados com o monitoramento.  

Segundo o manual do SCOOT, o posicionamento dos detectores deve 

depender de características como velocidade dos veículos sobre os detectores, posição 

final da fila no link e tempo de percurso mínimo no link. Ainda segundo o manual do 

sistema de detecção do SCOOT, os detectores devem ser posicionados de modo a 

permitir condições de fluxo livre sobre eles; isto é, a velocidade média dos veículos 

sobre o detector deverá ser aproximadamente igual à velocidade de fluxo livre do link, 

sendo aceitável apenas uma pequena variação que deve girar em torno de 20%. Os 

detectores também devem ser posicionados afastados suficientemente à montante, 

possibilitando assim o reconhecimento de filas excepcionais, filas maiores do que 

normalmente se observa no link.  

Já para o critério tempo de percurso, o manual do SCOOT sinaliza a 

necessidade do sistema de ter um tempo suficiente para predizer as chegadas à linha de 

retenção. Assim, o detector deverá estar situado de modo que o tempo de percurso 

mínimo do detector à linha de retenção sobre condições de tráfego livre seja da ordem 

de 8 a 12 segundos.  

É observado que as características físicas de posicionamento do ponto de 

detecção devem atender aos requisitos básicos para uma boa estimação. A Tabela 3.3 
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resume estes requisitos básicos para a detecção e a estimativa das medidas de 

desempenho recomendados no manual do sistema de detecção do mesossimulador de 

tráfego SCOOT. 

 

Tabela 3.3 - Requisitos básicos para posicionamento dos detectores 

FATORES REQUISITOS 

Velocidade sobre o detector Variação máxima em 20%. 

Tamanho final da Fila no link 
Em regime de tráfego normal, a fila não deve 
chegar ao detector. 

Tempo de percurso no link 
Em tráfego livre, tempo mínimo de 8 a 12 
segundos do detector à retenção do semáforo. 

Fonte: (TRL, 2000d) 

 

Um experimento foi realizado para a identificação do efeito da posição do 

laço no erro de estimação do volume veicular em três aproximações, com as seguintes 

características: tempo de percurso menor que 8 segundos; tempo de percurso entre 8 e 

12 segundos; e tempo de percurso maior que 12 segundos. Essa verificação resultou em 

294 observações de 15 minutos para a variável volume veicular. Os gráficos das Figuras 

3.24, 3.25 e 3.26 apresentam os dados levantados para as diferentes situações de tempo 

de percurso no link. 
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Figura 3.24 - Tempo de percurso menor que 8 segundos 

 
Fonte: Autor 

 

No gráfico da Figura 3.24, que contempla os resultados de sete 

aproximações, a linha azul representa a estimação do modelo SCOOT para a variável 

volume veicular, em vermelho tem-se as observações de campo, onde cada ponto 

representa a média observada de 15 minutos, e as barras em verde representam o erro 

percentual entre o modelado e o observado. Para a verificação do tempo de percurso 

menor que 8 segundos, foram observados 107 intervalos de 15 minutos, indicando um 

erro percentual médio de amplitude na casa dos 14% de erro de estimação. 

Da mesma forma, para o tempo de percurso entre 8 e 12 segundos, foram 

verificados 105 períodos de 15 minutos. Vale ressaltar que esse intervalo de tempo de 

percurso é o intervalo recomendado pelo manual do modelo SCOOT. Mesmo atendendo 

aos critérios recomendados, nas observações levantadas para esse período foi verificado 

um erro percentual médio de aproximadamente 7%. No gráfico da Figura 3.25 é 

facilmente observado que as barras verdes não atingem grandes patamares, 

representando assim menor erro de estimação. 
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Figura 3.25 - Tempo de percurso entre 8 e 12 segundos 

 
Fonte: Autor. 

Por fim, procedeu-se a verificação da estimação do mesossimulador 

SCOOT para aproximações com tempo de percurso maior que 12 segundos. Para esta 

análise, foram levantadas 82 observações de 15 minutos, obtendo um erro percentual 

médio de aproximadamente 9%. O gráfico da Figura 3.26 apresenta a disposição dos 

dados levantados. Novamente é possível verificar as barras verdes não atingindo 

grandes patamares, diferente do observado para valores de tempo de percurso menor 

que 8 segundos. 

Figura 3.26 - Tempo de percurso maior que 12 segundos 

 
Fonte: Autor. 
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Com a aplicação deste teste para a verificação da modelagem do sistema 

SCOOT foi possível perceber a importância do processo de locação dos pontos de 

detecção. Esses devem seguir as recomendações apontadas no manual do modelo, 

evitando assim maiores discrepâncias nos dados modelados com os observados na 

realidade.  

3.5.3. Fatores externos 

Alguns fatores externos podem interferir na qualidade da modelagem feita 

pelo modelo de mesossimulação do SCOOT.  TRL (2000c) relata que um tipo de 

problema típico referente a detectores consiste naqueles que estão sujeitos a alguma 

interferência elétrica. A consequência dessas condições é que normalmente são gerados 

pulsos no detector, com durações e instantes aleatórios, resultando na falsa detecção de 

veículos. No processo de locação de detectores e do cabeamento destes, deve ser 

observada a presença de redes elétricas de alta tensão ou ainda de geradores ou 

transformadores de energia, tentando evitar ao máximo posicionar o detector próximo a 

estes pontos de indução elétrica. 

Outro fator que também gera interferências na estimação das medidas de 

desempenho é a proximidade dos equipamentos a grandes maquinários industriais que, 

quando não estão devidamente protegidos pela rede elétrica, geram pulsos na rede de 

transmissão de energia ocasionando perda de dados, ou ainda, danificando os 

equipamentos semafóricos. 

Por fim, a degradação progressiva do laço de detecção, a qual ocasiona 

mudanças na sensibilidade de detecção, pode interferir na simulação do tráfego. Com o 

passar do tempo, os detectores e o pavimento vão se desgastando, sendo necessária 

manutenção para evitar erros de detecção.  
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3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo exposto neste capítulo, foi possível apresentar características gerais do 

sistema SCOOT e suas finalidades, seguido da apresentação das medidas de 

desempenho do tráfego estimadas pelo modelo e armazenadas no seu banco de dados. 

Na sequência foram descritos o processo de calibração do SCOOT, 

seguindo as recomendações do manual, sendo este um importante passo para uma 

melhor estimação das medidas de desempenho. Também foi possível destacar a 

importância do sistema de detecção do modelo na sua modelagem mesoscópica. 

Com base no manual e nas informações nele contidas, foi possível perceber 

a importância de certos fatores que podem interferir na modelagem das medidas de 

desempenho. Como descrito, um fator importante, e que deve ser cuidadosamente 

pensado, é a locação dos detectores veiculares, sendo esses a essência do processo de 

captação de informação para o modelo. 

Outro fator importante no processo de estimação é o ajuste do parâmetro 

SATO. Foi possível concluir com as aplicações desenvolvidas, apresentadas na etapa de 

avaliação do erro de estimação do SCOOT deste capítulo, que esse parâmetro influencia 

diretamente na estimação das medidas de desempenho e, em momentos de pico de 

tráfego, esse parâmetro pode ser essencial para estimação das medidas de desempenho 

do tráfego e no processo de alocação de tempos semafóricos. 

Estas conclusões são importantes para guiar o analista de tráfego a 

selecionar os links do SCOOT que apresentam mais chances de fornecer dados 

confiáveis para o desenvolvimento de modelos de microssimulação de tráfego. 

 

 

 

 

 



67 
  

 
 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DO SCOOT 

4.1. INTRODUÇÃO 

Após o levantamento da base conceitual sobre a calibração e validação dos 

modelos de simulação de tráfego, sobre o processo de estimação das variáveis do 

tráfego pelo mesossimulador SCOOT e também de suas complicações, discutidas na 

revisão bibliográfica, este presente capítulo tem por finalidade apresentar uma 

metodologia proposta para o desenvolvimento da validação do simulador SCOOT. 

Para um melhor entendimento, à medida que os passos metodológicos são 

apresentados, uma aplicação será mostrada, utilizando-se como estudo de caso o sistema 

SCOOT em operação na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. 

Inicialmente, são apresentados os processos de seleção dos pontos de coleta 

dos dados, que tem por objetivo a subtração de locais passíveis de erros de modelagem, 

utilizando como base os efeitos da locação do ponto de detecção e da estimação de 

LPUs. Na sequência, são apresentados os processos de calibração, ou melhor, 

recalibração para os pontos selecionados, evitando assim erros de calibração que por 

ventura tenham sido cometidas em processos anteriores. 

Ainda seguindo a metodologia, serão apresentados os devidos processos 

para a coleta de dados, tanto do mesossimulador SCOOT, quanto para os dados 

observados em campo, para as variáveis delimitadas nesta pesquisa. Por fim, são 

apresentados os processos de comparação dos dados simulados com os dados 

observados em campo, tendo como base conceitual a bibliografia consultada e o 

processo estatístico de análise de dados. A Figura 4.1 apresenta de forma esquemática 

os passos para a realização da validação a ser adotado por essa pesquisa, para o 

simulador de tráfego SCOOT. 
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Figura 4.1 - Etapas para o processo de validação do SCOOT 

 
Fonte: Autor. 

4.2. SELEÇÃO DOS PONTOS DE COLETA 

4.2.1 Rede SCOOT em Fortaleza 

Para a definição dos pontos de coleta de dados, é necessária uma breve 

apresentação do sistema SCOOT em operação na cidade de Fortaleza, que teve sua 

implantação em agosto de 2000, com a criação do Controle de Tráfego em Área de 

Seleção dos 
pontos de coleta 

• Verificar link com JTIM maior que 8 segundos;
• Verificar a quantidade de laços no link, selecionar links com 1 

laço por aproximação;
• Verificar a variação da velocidade sobre o laço e no link.

Recalibração 
dos links 

selecionados

• Realizar a calibração dos paramêtros (JTIM / MAXQ / SLAG / 
ELAG / SATO) dos links selecionados.

Coleta de dados

• Procedimento de coleta de dados de campo e do simulador.

Comparação 
dos dados

• Procedimento de comparação dos dados modelados pelo 
simulador com os dados obtidos das pesquisas de campo.



69 
  

 
 

Fortaleza (CTAFOR), tendo como objetivo propiciar uma sobrevida ao sistema viário 

da área mais adensada e saturada de Fortaleza (LOUREIRO et al., 2002).  

O CTAFOR é composto por três subsistemas distintos que na central são 

operacionalizados de forma integrada. O primeiro subsistema denominado de CFTV 

(Circuito Fechado de Televisão) propicia o monitoramento das principais interseções 

semaforizadas, que apresenta um total de 35 câmeras de monitoramento. O segundo 

subsistema, denominado de PMV (Painéis de Mensagens Variadas), possibilita a 

comunicação dos operadores aos usuários do sistema viário, através da vinculação de 

mensagens nos 20 painéis disponíveis na malha viária. 

Por fim, o terceiro subsistema, que tem por finalidade a gerência da rede 

semafórica da cidade de Fortaleza, é controlado pelo mesossimulador SCOOT. Esse 

otimiza a operação semafórica de 327 cruzamentos (52,7% da rede semafórica da 

cidade, dados de 01/08/2012), tendo como base as quantidades de LPUs coletadas por 

uma rede de 900 detectores veiculares espalhados em 55 sub-regiões da cidade. Como 

dito anteriormente, cada um destes detectores modela mesoscopicamente o tráfego em 

tempo real e de forma contínua.  

Após esse breve apanhado da abrangência do sistema SCOOT, o passo 

seguinte tem por finalidade a apresentação dos pontos de coleta de dados para o 

processo de validação do modelo. Antes de passarmos para esse ponto, é importante 

destacar a localização das câmeras de monitoramento do sistema CFTV apesar de não 

ser um fato excludente na metodologia apresentada para a seleção de pontos de coleta 

de dados. O posicionamento destes equipamentos de monitoramento é importante para a 

escolha dos pontos de coleta de dados, pois com este subsistema é possível a realização 

de filmagens das observações de campo, facilitando assim os processos de coleta de 

dados de campo e reduzindo os desgastes com pesquisas exaustivas. 

A Figura 4.2 ilustra a abrangência do controle de tráfego do SCOOT em 

Fortaleza, sua previsão de expansão até o fim do ano de 2012, destacando também os 

sistemas CFTV e PMV. 
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Figura 4.2 - Área de controle do CTAFOR. 

 
Fonte: Autor. 

4.2.2 Critérios para a seleção dos pontos de coletas 

A definição dos links de coleta deve seguir os seguintes critérios: (1) O 

tempo de percurso entre o laço de detecção e a linha de retenção deverá ser maior que 8 

segundos; (2) Os links deverão apresentar apenas um laço de detecção na aproximação 

selecionada; (3) A variação de velocidade sobre o detector veicular não deve ser maior 

que 20%. 
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Estes critérios para a seleção dos pontos de coleta de dados foram 

delimitados para assegurar uma amostragem homogênea de links, ou seja, estes critérios 

tem por objetivo a diminuição da margem de erro potencial entre o observado em 

campo e seu valor correspondente medido em LPUs no sistema. A minimização do erro 

tem por base o que apresenta Oliveira (2004), quando diz que a relação entre o LPU e o 

veículo equivalente é diferenciada em laços detectores que possuam configurações 

específicas comparadas à configuração típica de laço simples de detecção. 

Desta forma consideramos a mesma hipótese assumida por Oliveira (2004), 

na qual o processo de coleta e conversão em unidades de veículos (LPU equivalente) é 

influenciado fortemente pela disposição do ponto de detecção na via. Com os critérios 

apresentados, é assumida a minimização do erro na comparação dos dados modelados 

com os dados obtidos de campo e, consequentemente, um processo amostral 

homogêneo. 

O primeiro critério é o JTIM, que deve ser considerado somente para 

aqueles links que apresentem valores maiores que 8 segundos, garantindo assim um 

tempo suficiente de comunicação entre o ponto de detecção e o computador central. Por 

meio de uma consulta ao banco de dados do sistema, verificou-se que Fortaleza possui 

76% dos pontos de detecção atendendo a esse critério. Tempos de percursos abaixo de 8 

segundos não são recomendados, por ser um tempo insuficiente para o tratamento da 

informação entre os detectores e o computador central, ocasionando dados 

inconsistentes no modelo. Os erros de estimação puderam ser verificados no Cap. 3. 

O segundo critério para a seleção dos pontos de detecção é o número de 

laços detectores no link. Links com dois ou mais laços detectores dispostos no mesmo 

sentido devem ser evitados, pois acredita-se que links com apenas um laço estão menos  

passíveis de erros de estimação. No sistema SCOOT da cidade de Fortaleza, cerca de 

82% das aproximações do sistema apresentam apenas um laço de detecção, o que 

implica que o erro de modelagem é minimizado em boa parte da rede, considerando 

ainda o que foi apresentado por Oliveira (2004), sendo essa uma característica típica 

para o sistema SCOOT. 

Por fim, o terceiro critério sugerido trata da variação de velocidade sobre o 

detector e no link. O manual de locação de detectores do simulador SCOOT deixa a 
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recomendação sobre o controle desta característica, a qual pode influenciar nos 

resultados das análises comparativas de estimação das variáveis do tráfego. Segundo o 

manual, a variação da velocidade sobre o laço de detecção e no link não deve 

ultrapassar 20%, pois velocidades muito elevadas sobre o ponto de detecção podem 

reduzir os LPUs obtidos pelos laços e, de forma contrária, velocidades muito baixas 

sobre os pontos de detecção resultam em mais LPUs obtidos, descaracterizando o 

tráfego real.  

A metodologia aqui proposta sugere que este terceiro critério seja 

considerado após a definição preliminar dos pontos de coleta, selecionados observando-

se os dois primeiros critérios. Isto decorre do fato de que é necessário um maior esforço 

de verificação do terceiro critério. 

4.2.3 Pontos selecionados para coleta de dados: aplicação 

A seleção dos pontos de coleta de dados baseou-se na observação dos três 

critérios e no posicionamento das câmeras de monitoramento do subsistema CFTV do 

CTAFOR. Assim, foram selecionadas para coleta de dados, seis aproximações. Os 

pontos selecionados podem ser visualizados espacialmente na Figura 4.3, onde os 

pontos em preto representam os semáforos de tempo fixo (convencionais), os pontos em 

vermelho os semáforos de tempo real (centralizados), e na cor de destaque verde os 

semáforos centralizados que foram selecionados para a coleta de dados. 
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Figura 4.3 - Espacialização dos pontos selecionados 

 
Fonte: Autor. 

 

Seguindo na caracterização dos pontos selecionados para a coleta de dados, 

as Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 ilustram cada ponto selecionados, dando destaque, em 

vermelho, para a aproximação em que foram coletados os dados, visando a validação do 

sistema SCOOT. 

  

N 
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Figura 4.4 - Aproximação oeste da Av. Dedé Brasil e aproximação norte da Av. Dom 

Manoel 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 4.5 - Aproximação leste da Av. da Abolição e aproximação oeste da Av. Santos 

Dumont 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 4.6 - Aproximação oeste da Av. Heráclito Graça e aproximação leste da Av. 

Gen. Murilo Borges 

 
Fonte: Autor. 
 
 

A Tabela 4.1 apresenta as características operacionais de cada aproximação, 

numerada para facilitar sua denominação ao longo do trabalho. Além das informações 

acerca dos critérios de escolha, a Tabela 4.1 apresenta também o volume médio diário 

dos pontos selecionados para o ano de 2011.  

Tabela 4.1 - Características dos pontos selecionados 

Número da 
aproximação 

Cruzamento (aproximação) VMD 
(2011) 

Qtde.  
laços 

Tempo de 
percurso 

Variação (%) 
velocidade 

1 
BR. DE STUDART x 

HERÁCLITO GRAÇA (oeste) 
14.400 1 8 18 

2 
DES. MOREIRA x ABOLIÇÃO 

(leste) 
14.800 1 14 8 

3 
RAUL BARBOSA x MURILO 

BORGES (leste) 
14.500 1 9 7 

4 
EXPEDICIONÁRIOS x DEDÉ 

BRASIL (oeste) 
13.900 1 11 5 

5 
DOM MANUEL x HERÁCLITO 

GRAÇA (norte) 
15.300 1 26 12 

6 
SEN. VIRGÍLIO TÁVORA x 
SANTOS DUMONT (oeste) 

12.900 1 7 15 

Fonte: Autor. 
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Com os pontos de coleta selecionados, tendo como base as características 

básicas para garantir a homogeneidade do processo amostral, o seguinte passo da 

metodologia proposta é a recalibração dos pontos selecionados. Vale ressaltar que a 

seleção dos pontos de coleta deve ser norteada também pela área a ser microssimulada. 

Para a avaliação de corredores arteriais, por exemplo, devem ser coletados pontos ao 

longo do corredor, dando preferência aos links que atendem aos critérios de seleção da 

metodologia aqui proposta. 

4.3. RECALIBRAÇÃO DOS PONTOS SELECIONADOS 

Para a recalibração dos pontos de coleta de dados selecionados, devem ser 

confirmados os valores dos parâmetros de calibração operando no sistema (JTIM, 

MAXQ, ELAG, SLAG e SATO). Esta etapa tem por objetivo corrigir possíveis erros de 

calibração, evitando assim a coleta de dados com grande erro de estimação.  

No processo de recalibração, devem ser adotados os procedimentos 

recomendados pelo manual do SCOOT, conforme apresentados na seção 3.4 deste 

trabalho. Após a realização da calibração do link, o mesmo deverá passar por um 

período de observação de uma hora, descartando assim as primeiras estimativas 

realizadas pelo modelo. Esta recomendação não foi encontrada literatura, porém 

acredita-se que seja benéfico respeitar a adaptação do sistema aos novos parâmetros e 

tempos semafóricos. 

Os parâmetros operacionais de tempo inicial SLAG, e tempo final ELAG 

em toda a rede semafórica controlada pelo SCOOT em Fortaleza são configurados como 

zero esse procedimento é configurado nesta forma, pois no ajuste do SATO os valores 

de ação e reação do tráfego na aproximação são subtraídos. 

4.3.4 Pontos Recalibrados 

A realização do processo de recalibração dos pontos de coleta de dados 

selecionados nesta pesquisa foi realizada seguindo os procedimentos determinados no 

manual. Inicialmente no banco de dados do SCOOT, os links selecionados 

apresentavam as características descritas na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Links para recalibração 

Número da 
Aproximação 

Cruzamento (aproximação) JTIM MAXQ SATO 

1 BR. DE STUDART x HERÁCLITO GRAÇA (oeste) 8 36 15 

2 DES. MOREIRA x ABOLIÇÃO (leste) 14 69 15 

3 RAUL BARBOSA x MURILO BORGES (leste) 9 40 16 

4 EXPEDICIONÁRIOS x DEDÉ BRASIL (oeste) 11 42 15 

5 DOM MANUEL x HERÁCLITO GRAÇA (norte) 26 116 12 

6 SEN. VIRGÍLIO TÁVORA x SANTOS DUMONT (oeste) 7 32 16 

Fonte: Autor 

Com a recalibração dos pontos selecionados, nenhum dos valores de JTIM e 

MAXQ foram alterados. Os valores de SATO das aproximações 3, 4 e 6 sofreram 

pequenas alterações passando de 16 para 15 na aproximação 3, de 15 para 18 na 

aproximação 4, e de 16 para 15 na aproximação 6. Diante da pouca mudança resultante 

do processo de recalibração, acredita-se que a rede modelada pelo SCOOT em Fortaleza 

está bem estruturada e calibrada. De fato, é premissa para um bom funcionamento do 

SCOOT ter seus parâmetros corretamente calibrados.  

4.4. COLETA DE DADOS 

O processo de coleta de dados para validação do modelo SCOOT deve ser 

separado em duas etapas: a primeira refere-se a coleta de dados do mesossimulador 

SCOOT, que são os dados estimados pelo modelo; a segunda etapa refere-se aos 

processos e técnicas necessárias para o levantamento dos dados de campo, ou seja, os 

dados reais. 

As variáveis a serem validadas já devem ter sido escolhidas no 

planejamento da microssimulação, que por sua vez deve considerar quais variáveis estão 

disponíveis no sistema SCOOT. Vale reforçar que o SCOOT fornece diversas variáveis 

que podem ser utilizadas na calibração e validação de modelos de microssimulação, 

como mostra a Tabela 4.3, na qual em destaque com sinal positivo (+) a indicação de 

sua possível utilização. Para este estudo, as variáveis escolhidas foram volume veicular, 

atraso veicular e número de paradas. O volume veicular é a variável primária na 
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Engenharia de Tráfego e também a variável mais fácil de ser obtida, pois consiste 

simplesmente no número de veículos que passam por uma seção da via, por unidade de 

tempo. As medidas de desempenho atraso e paradas veiculares são medidas usadas para 

calibrar e validar o modelo em campo, assim como para comparar alternativas de 

intervenção (BESSA JUNIOR et al., 2006). Estas variáveis geralmente são utilizadas na 

avaliação de nível de serviços em interseções.  

Tabela 4.3 - Variáveis modeladas pelo SCOOT e sua possível utilização em redes 
microssimuladas 

MESO – SCOOT MICRO 

Variável Unidade 
Formato de 

disponibilização do dado 
Dados de 
entrada 

Calibração ou 
validação 

Fluxo veicular veic/h 
Região, Área, Rota, 
Semáforo, Link 

+ + 

Paradas veiculares veic/h 
Região, Área, Rota, 
Semáforo, Link 

-  + 

Atraso (veic*h)/h 
Região, Área, Rota, 
Semáforo, Link 

-  + 

Fila veic 
Região, Área, Rota, 
Semáforo, Link 

 - + 

Congestionamento % 
Região, Área, Semáforo, 
Link 

 - + 

Grau de saturação % 
Região, Área, Rota, 
Semáforo, Link 

 - + 

Hist. de fluxo durante o 
ciclo 

lpu Link -   - 

Hist. de fluxo durante o 
estágio de verde 

lpu Link  -  - 

Hist. de comprimento de 
ciclo 

seg Link +  - 

Hist. de comprimento de 
estágio de verde 

seg Link + -  

Fluxo detectado veic/h Detector -  - 

Ocupação do detector % Detector  -  - 

Comprimento do estágio seg 
Região, Área, Semáforo, 
Estágio 

+ -  

Atraso veicular seg 
Região, Área, Rota, 
Semáforo, Link 

 - + 

Velocidade km/h Link + + 

Tempo de Jornada seg Link  - + 

Índice de congestionamento Adimen Link  - -  

Ocupação veicular ms/veic Detector  - -  

Fator Link Profile Unit lpu/veic Detector  - -  

Fonte: Autor. 
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4.4.1. Coleta de dados no mesossimulador SCOOT 

Como apresentado na seção 3.3 deste trabalho, o ASTRID permite acessar a 

base de dados de tráfego modelada pelo sistema SCOOT. A sua função básica consiste 

em compilar os dados a partir de mensagens geradas pelo sistema SCOOT, 

armazenando-os em períodos agregados de 15 minutos. Assim, as variáveis de fluxo 

veicular, paradas veiculares e atrasos veiculares são dispostas em valores médios com 

agregação de 15 minutos. 

Com a facilidade do sistema de extração do bando de dados no ASTRID, 

tem-se os dados necessários para a validação coletada de forma direta, sendo necessária 

apenas a observação no tratamento da agregação. Esses dados, quando extraídos do 

ASTRID, são salvos em formatos “txt” e podem ser convertidos para planilhas 

eletrônicas. A Figura 4.7 ilustra o formato no qual os dados de tráfego são retirados do 

sistema. 

Figura 4.7 - Exemplo da disposição dos dados de tráfego no ASTRID 

 
Fonte: Arquivo em formato “TXT” extraído do Astrid 

 

Observando a Figura 4.7, na coluna denominada de Flow Mean, estão os 

dados de volume médio para o período de 15 minutos, em veículos por hora. Assim, 

para saber o volume de tráfego de 15 minutos, será dividido o valor apresentado por 4. 

A coluna Stops Mean representa o número médio de paradas em veículos por hora; 

portanto também esse valor será dividido por 4, para representar o número médio de 

paradas para o período de 15 minutos. Já para a coluna denominada Vehicle Del Mean, 
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que representa o atraso médio na aproximação em segundos, essa será utilizada no 

formato apresentado. 

4.4.2. Coleta de dados de campo 

No processo de coleta de dados do campo, se faz necessário utilizar de 

procedimentos mais específicos. No caso da variável fluxo veicular, o processo de 

coleta em campo é bastante simples, tratando-se de uma contagem direta com base na 

observação do tráfego, nos períodos especificados por cada observação, que no caso 

desta pesquisa é de 15 minutos. 

Para a variável número médio de paradas, é observada a quantidade de 

veículos que sofre paradas na aproximação pesquisada, agregada em períodos de 15 

minutos. A formulação deste indicador pode ser verificada pela seguinte expressão: 

∑=

i

iNPNP15          (4.1) 

Onde: 

NPi = Número de paradas no link i [Veíc./15min]. 

 

O atraso em aproximações semaforizadas pode ser definido como a demora 

ou retardamento causado aos veículos, seja esse em decorrência do tempo perdido no 

período de vermelho, ou ainda, pelo tempo gasto no processo de aceleração e 

desaceleração inerentes à formação e desmanche da fila na aproximação.  

Assim, para o processo de coleta da variável atraso médio veicular, seguiu-

se o mesmo procedimento descrito no Capitulo 3, ou seja, utilizou-se uma adaptação da 

metodologia do HCM - 2010 para se evitar o erro de estimação do fator de correção, 

que converte o atraso parado em atraso total.  O procedimento consiste em observar a 

quantidade de veículos submetidos a atraso total, em intervalos de observação de 15 

segundos, e também a quantidade de veículos que cruzam a faixa de retenção. 

Multiplica-se o somatório do número de veículos que sofreu atraso nos intervalos de 

observação dentro de um determinado ciclo pela duração do intervalo, e divide-se o 
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resultado pelo número de veículos que cruzou a aproximação. Este procedimento deve 

ser realizado para o período de 15 minutos, tendo assim um atraso total médio da 

aproximação neste período. 

4.4.3. Dados coletados: aplicação 

Do conhecimento dos procedimentos para o levantamento dos dados, foram 

realizadas filmagens nas aproximações selecionadas, para diversos períodos e dias. 

Estas filmagens foram realizadas pelo sistema de CFTV do CTAFOR, o qual possibilita 

a revisão das imagens e minimização do erro de coleta de campo. A Figura 4.8 

apresenta uma ilustração da aproximação 3 utilizada nesta pesquisa. 

Figura 4.8 - Aproximação 3 (Raul Barbosa x Murilo Borges - leste) 

 
Fonte: Autor 

 

A Tabela 4.4 apresenta a quantidade de observações para cada aproximação 

selecionada, no qual, em cada período de 15 minutos de coleta no sistema SCOOT, tem 

seu período correspondente de observação das variáveis em campo. 
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Tabela 4.4 - Quantidade de observações coletadas 

Número da 
aproximação 

Cruzamento (aproximação) 
Quantidade de períodos 

de 15 minutos 

1 BR. DE STUDART x HERÁCLITO GRAÇA (oeste) 41 

2 DES. MOREIRA x ABOLIÇÃO (leste) 46 

3 RAUL BARBOSA x MURILO BORGES (leste) 49 

4 EXPEDICIONÁRIOS x DEDÉ BRASIL (oeste) 115 

5 DOM MANUEL x HERÁCLITO GRAÇA (norte) 59 

6 SEN. VIRGÍLIO TÁVORA x SANTOS DUMONT (oeste) 59 

 

Com os dados coletados e devidamente organizados, passa-se para a 

próxima etapa da metodologia, que consiste na comparação dos dados de campo com os 

dados do SCOOT, tarefa detalhada no próximo item.  

4.5. COMPARAÇÃO DOS DADOS 

Na simulação do tráfego, são diversos os fatores responsáveis pelas 

discrepâncias entre um sistema modelado e o sistema real. Essas diferenças, 

denominadas de erros, são intrínsecas ao processo de modelagem. A obtenção de uma 

solução com um modelo de simulação de tráfego é uma operação que, normalmente, se 

revela bastante complexa face ao número de variáveis e relações envolvidas. Uma 

grande dificuldade enfrentada na validação de modelos é a carência de pesquisas sobre a 

definição de faixas de erro aceitáveis para os testes de validação (MILAM e CHOA, 

2001). 

Para analisar os resultados de um processo de validação de modelos de 

simulação de tráfego, é possível observar na revisão bibliográfica que atualmente não há 

uma uniformidade na realização deste processo. O processo de validação a ser adotado 

depende bastante das peculiaridades da análise. Lieberman e Rathi (1997) declaram que 

a etapa de avaliação de modelos pode ser vista como um experimento estatístico 

rigoroso.  

O Capítulo 2 apresentou as principais formas de comparação entre os dados 

observados e simulados para fins de validação de modelos de simulação de tráfego. Para 

o processo de validação do mesossimulador SCOOT, a metodologia propõe a utilização 
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de análise de regressão linear e de gráficos de dispersão, como também estimação 

intervalar para média das diferenças entre os valores simulados e observados. 

O objetivo da análise de regressão é avaliar a linearidade da relação ente os 

dados obtidos em campo e os dados simulados. Inicialmente, uma análise visual do 

gráfico de dispersão indicará se a relação linear pode ser considerada. O gráfico de 

dispersão também inclui uma linha de 45 graus para se perceber quão discrepantes os 

valores estimados estão dos observados em campo. O coeficiente de determinação é 

utilizado como uma medida da qualidade da modelagem, já que valores altos de R² 

significam alta relação de dependência linear entre as duas variáveis.  

O objetivo da estimação intervalar é estimar a média das diferenças entre os 

valores simulados pelo SCOOT e os valores observados em campo. A principal 

vantagem do intervalo de confiança sobre o teste de hipótese é que além do intervalo 

permitir a verificação da hipótese de que a média das diferenças é igual a zero – ou 

qualquer outro valor – ele também fornece uma estimativa da média das diferenças com 

um grau de confiança associado, no caso 95%. O intervalo de confiança para amostras 

dependentes tem como premissa a normalidade da variável média das diferenças entre 

as duas variáveis, no caso a média das diferenças entre o valor simulado e o valor 

observado.  Esta suposição é atendida quando as duas variáveis são normalmente 

distribuídas, ou quando a amostra é suficientemente grande, devido ao Teorema do 

Limite Central.  

4.5.1. Comparação dos dados: aplicação 

a. Aproximação 01 – Av. Heráclito Graça x Av. Barão de Studart (oeste). 

Esta aproximação está situada em uma rede coordenada pelo sistema 

SCOOT, no qual apresenta baixas saturações, visto a coordenação semafórica operante 

na região. O tráfego nesse ponto só é intensificado nos períodos de picos da tarde, nos 

quais foram presenciados maiores erros de estimação. A Figura 4.9 apresenta os 

gráficos de dispersão, onde é possível verificar o ajustamento da reta e o R². 
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Figura 4.9 - Gráficos de dispersão (aproximação 01) 

 
Fonte: Autor. 

 
É possível perceber uma razoável correlação entre a amostragem realizada, 

apresentando coeficientes de correlação amostrais (raiz quadrada de R2) 

aproximadamente iguais a 80%, 73% e 75% para volume, atraso e número de paradas, 

respectivamente. O erro percentual médio das diferenças das médias amostradas não 

ultrapassou 4%. Os resultados dos testes estatísticos, bem como o erro percentual médio 

de estimação e a média de cada variável para o SCOOT e para o campo, podem ser 

visualizados na Tabela 4.5. Nos teste do intervalos de confiança (95%) para a média das 

diferenças entre os valores simulados e observados. Os intervalos mostram que, em 

média, o erro da estimativa feita pelo SCOOT é pequeno em termos práticos. 

 




