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RESUMO 

EGAMI, C. Y (2000) Recalibração de um modelo para simulação do tráfego em rodovias de 

pista s imples. São Carlos, 2000. 137p. Dissertação (Mes trado) -Escola de E ngenharia de 

São Carlos, Uni\'ersidade de São Paulo. 

O objetivo desta pesquisa foi recalibrar um modelo de simulação de rodovias de pis ta simples a 

fuu de seja possível usá-lo no estudo ele es tradas do Estado de São Paulo. O modelo escoU1ido 

para recalibração é o TRARR (TRA:ffl~· 011 Rltml Roar!J) versão 4.0, desenvolvido na AustCíÜia pelo 

ARRB Tmnsp011 Resemrh Ud. A recalibração do modelo consistiu em alterar parâmetros referen

tes ao desempenho (relação potência/ massa) e características (massa, comprimento) dos veícu

los pesados e um parâmetro relativo ao comportamento dos veículos quando viajando em 

pelotões, de tal modo que os resultados da simulação ficassem compatíveis com os observados 

em campo. As medidas de desempenho escolhidas para a recalibração foram: a porcentagem de 

veículos trafegando em pelotões, a velocidade média dos veículos e a taxa de ultrapassagens. Os 

dados para a recalibração do modelo foram colctados num trecho de 2,8 km de extensão, na 

rodovia SP 255, entre as cidades paulistas de Araraquara e Ribeirão Preto. No processo de reca

libração, as medidas de desempenho observadas no c:unpo focam comparadas com as produzi

das pelas versões recalibrada e original do simulador. Ao fmal da recalibração, pôde-se concluir 

que as duas versões do modelo são capazes de simular adequadamente o trecho estudado, sendo 

que o modelo recalibrado produz resultados ligeiramente melhores que os da versão origiHal. O 

modelo recalibrado foi validado simulando-se um trecho de lO km de extensão da SP 255 e 

compacallCio-se os valores medidos no trecho para as medidas de desempenho escoUtidas com 

os valores produzidos pela versão recalibrada do simulador. Os resultados dessa comparação 

indicam que o modelo pode ser considerado capaz de simular adequadamente a operação de 

rodovias de pista simples no Estado de São Paulo. Os resultados do estudo também sugerem 

que a precisão pode ser meUwrada com um ajuste ~mo de alguns dos parftmetros não modifica

dos dur;UJte a recalibração. 

Palavras-chave: rodovia de pista simples, simulação, modelos de simulação, recalibra

ção e validação. 
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ABSTRACT 

EGAMI, C. Y (2000) Rccalibration of a traffic simulation modcl for two-lane highways. São 

Cados, 2000. 137p. Dissertation (lviSc.) -São Carlos School ofEnginceri.ng, Universidade de 

São Paulo. 

The objective of this rcsearch is to recalibratc a two-la.nc highway simulation modcl to allow its 

employment within thc context of the São Paulo state highways, Brazil. Thc modcl chosen for 

tl1is recalibration is TRAR.R (fRAffic on Rural Roads) version 4.0, o rigin;illy devclopcd a i.n 

Australia by ARRB Tra.nsport Rescarch Ltd. The procedure uscd for thc model rccalibration 

consis ted in modifying i.nput parameters related to heavy vehicle dimensions anel performance 

charac teris tics (power/ mass ratio, wcight and length) as wcll as to thc behavior of vchicles in 

platoons, in such a way that tl1e model outputs are compatiblc witl1 real traffic behavior. Thrce 

measures of perform;Ulce wcre choseu for rccalibratiou of tl1e model: perccnt of joumcy time 

spent followi.ng, average speed anel overtaking rate. Data for moelel recalibration wcre collected 

at a 2.8 km mral section of SP 225, a highway which COIUlccts tl1e cities of Ribeirão Preto anel 

Araraquara in tl1e state of São Paulo (Brazil). Thc recalibration procedure was based on 

comparisons of tl1e measures of perfonnance obscrveel on thc real highway witl1 those 

produceel by tl1e simulator's rccaJibrated ruHI original versions. At tl1e end of tl1e recalibration 

process, both the rccaJibrated anel tl1e originalmodcls wcre considercd capable of rcproducing 

thc traffic bchavior on a two-la.ne highway similar to the oncs in tl1e state of São Paulo. 

Furthermore, it was concluded that the recalibrated modcl is capable of producing results 

slightly bctter tl1an tl1c original one. The rccalibrateel model was submitted to a valichttion 

proccdme in which a lO km scction of SP 255 was si.mulatcd anel the measures of perfom1ance 

obtaincd witl1 tlte modcl were compareci to ficld observations. The rcsults of thc validation 

procedurc indicate tbat rccalibrated versiou of TRARR is capable of simulating traffic 

operations on mraJ two-lane highways in thc statc of São Paulo. The results of tl1e rcsearch aJso 

suggest tl1at thc modcl results may be improved witlt fiue-tuni.ng of some of tl1c parameters that 

were not modified during the recalibration proccdure. 

Keywords: two-lane highways, simulation, simulation models, recalibration :u1d validation. 



Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

Em rodovias de pista simples, ou seja, aquelas que possuem uma faixa de tráfego em 

cada direção, as ultrapassagens são feitas usando-se a fai.xa de tráfego oposta, sempre 

que o intervalo existente entre dois veículos consecutivos (grrp) e a distância de visibili

dade permitirem. 

Para o estudo da operação destas rodovias, é conveniente representar as carac

terísticas do tráfego e o comportamento dos motoristas através de modelos. Inicialmen

te, isso era feito através de modelos matemáticos que, apesar de diversas suposições 

simplificadoras, sempre resultavam num conjunto de eguações de difícil solução. Assim, 

foram desenvolvidos modelos de simulação que, apesar de mais complexos, mostraram

se mats eficientes para o estudo do tráfego nas rodovias de pista simples (l\kLean, 

1989]. 

1.1 Objetivo da Pesquisa 

O objetivo da pesguisa aqui relatada é recalibrar o modelo TRARR - TR/~fllc 011 Rmrll 

Roarls, versão 4.0, desenvolvido na Austrália pelo ARRB Tm11sp01t Resemc:h Ltd. (antigo 

./lustmlia11 Roarl ReseanfJ BomrO, para simulação do tráfego em rodovias de pista simples 

em zonas rurats. 

O produto final obtido com esta pesquisa é uma versão do modelo TRARR ca

paz de simular o tráfego em rodovias de pista simples típicas do Estado de São Paulo . .r\ 

disponibilidade deste modelo possibilitará o estudo de diversos aspectos da operação 

desse tipo de rodovia, tais como o efeito da construção de fai.xas adicionais, fatores de 

equivalência veicular para caminhões, análises custo-benefício de melh orias no traçado 

etc. 
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1.2 Justificativa 

Segundo dados do Ministério dos Transportes, 63,11% do to tal de carga transportado 

no Brasil em 1997 foi feito pelo modo rodoviário [GEIPOT, 1998]- O u seja, mais da 

metade de toda a produção nacional foi u·ansportada através de rodovias, conferindo

lhes grande importância para a economia do país. 

Além disso, as rodovias de pista simples compõem a maior parte da malha ro

doviária brasileira. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pela Confederação 

Nacional do Transporte - CNT, acerca das condições de conservação de 42.525 km de 

rodovias- 99,6% da malha rodoviária federal [GEIPOT, 1998], correspondente a 93,2% 

da rede pesquisada (39.630 km), eram de rodovias de pista simples, como pode ser visto 

na Tabela 1.1 [CNT, 1997]. 

Tabe]a 1.1: Extensão da rede viária pesquisada, em função do tipo de rodovia. 

Tipo de rodo11ia 
l. Pista dupla 

com canteiro central 

com g11ard-rail 

sem divisão 

Pista simples 

com acostamento e com 3' faixa nos aclives 

com acostamento e sem 3 • faixa nos aclives 

sem acost;unento c com 3~ f:ti.xa nos aclives 

sem acostamento 

Fonte: Confcdcrm,:iío N acional do Transporte [CNT, 1997]. 

E ,Yiensiio 
(k/JI) 

1.864 

550 

481 

10.477 

23.179 

791 

5.183 

Pom?lllage/JI 

4,4% 

1,3% 

1,1% 

24,6% 

54,5% 

1,9% 

12,2% 

Ainda que a maior parte da rede rodoviária formada por rodovias de pista sim

ples apresente baixos volumes de tráfego, este tipo de rodovia é vital para a economia 

nacional, ligando a fronteira agrícola aos centros de consumo e portos. Daí, a impor

tância de se estudar o comportamento do tráfego neste tipo de rodovia. 

No entanto, dependendo da abordagem empregada, este estudo pode se tomar 

uma tarefa quase impossível por envolver diversos fatores, como os relacionados à ge

omeu·ia da rodovia, ao comportamento dos motoristas, aos tipos de veículos e as possí

veis interações entre si. Por isso, a simulação está se tomando cada vez mais comum 

para o estudo das rodovias e de outros componentes viários. 
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Apesar de mais complexa, a simulação traz a vantagem de poder analisar situa

ções que dificilmente seriam observadas no mundo real como, por exemplo, a operação 

da rodovia no limite de sua capacidade. Particularmen te no que diz respeito ao estudo 

da capacidade e nível de serviço, os modelos de simulação vêm sendo usados para o 

desenvolvimento de estudos que fomecem os dados e parâmetros do IligbJJit!)' Capaci()• 

Ma11ual - JTCM, desde a sua edição de 1985 [l'vkLean, 1983; Messer, 1983; Enberg & 

Pursula, 1991; Bloomemberg et a/., 1998; V ermijs, 1998). 

Todavia, os simuladores hoje existentes foram desenvolvidos em países onde as 

características de desempenho dos caminhões são fundamentalmente di ferentes das dos 

caminhões nacionais. A utilização desses simuladores da forma como foram calibrados 

e validados pelos seus autores só fornecem resultados confiáveis se a situação simulada 

for tal que os caminhões estejam operando abaixo de seu limite de desempenho, por 

exemplo, em trechos urbanos sem rampas. 

Assim, a utilização do TRARR depende de um estudo prévio da necessidade de 

recalibração e validação do modelo e tem como objetivo a obtenção de um modelo que 

represente adequadamente as rodovias de pista simples c a corrente de tráfego que por 

ela circula normalmente. A sua utilidade está na análise dos problemas presentes nessas 

rodovias, tais como a influência do aumento do volume de tráfego, condições desfavo

ráveis de visibilidade ou ul trapassagem, entre outros. 

1.3 Estrutura do texto 

Este trabalho está organizado em sete partes distintas. A primeira delas, o capítulo 1, 

apresenta os objetivos da pesquisa e uma justificativa para o seu desenvolvimento. O 

capítulo 2 aprcsen ta uma visão geral dos modelos matemáticos e de simulação do tráfe

go em rodovias de pista simples. O capítulo 3 contém a descrição do modelo TRARR, 

com o detalhamento dos arquivos usados e de como a simulação é executada. 

O capítulo 4 contém a descrição da coleta de dados, en focando os equipamen

tos e métodos empregados e os dados que foram colctados, bem como os locais esco

lhidos. A recalibração do modelo é apresentada no capítulo S. A validação do modelo é 

apresentada no capítulo ó. As conclusões e recomendações são apresentadas no capítu

lo 7. No final do traball10 são apresentados os anexos A e B . O anexo A contém uma 

descrição das variáveis dos arquivos de dados do TRAIU\ e o anexo B contém exem

plos de listagem desses arquivos de dados. 
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MODELAÇÃO MATEMÁTICA DE FLUXOS 
DE TRÁFEGO 

Um modelo é a representação simbólica, lógica, matemática ou computacional de um 

sistema real, que é um conjunto de partes inter-relacionadas e interdependentes que 

realizam atividades coordenadas visando atingir uma meta comum. Esse modelo nor

malmente tem a forma de um conjunto de suposições relativas à operação e ao funcio

namento do sistema real. O modelo é também uma simplificação desse sistema real, 

mas que deve ser suficientemente detalhado para que as conclusões obtidas sejam re

presentativas e aplicáveis ao sistema real fSetti, 1994]. 

No entanto, de acordo com 1\.fcLean [1989], a resolução de modelos matemáti

cos para a análise do fluxo de tráfego em uma rodovia de pista simples envolve, muitas 

vezes, equações muito complexas e de diHcil solução. Assim, com o objetivo de con

tomar esse problema, foram criados os modelos de simulação, cujo uso vem aumen

tando devido à facilidade de acesso aos computadores. 

2.1 Classificação dos modelos 

E m engenharia, um modelo é a representação da realidade. Os modelos podem ter vá

rias formas, tais como experimentos controlados, analogias Hsicas ou funções matemá

ticas. Um modelo matemático é um conjunto de uma ou mais equações que represen

tam as relações entre as características quantificáveis de um segmento da realidade (M

cLean, 1989J. Os modelos matemáticos, que também abrangem os modelos de simula

ção, podem ser classificados em [Setti, 1994] : 
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• Estático ou dinâmico: o modelo estático represen ta o sistema em um dado ins

tat1te, já o dinâmico, reproduz as mudanças que o sistema sofre no decorrer do 

tempo. 

• Determinístico ou estocástico: para um dado conjunto de condições, um mode

lo determinístico irá fomecer um resultado específico, já o modelo estocástico 

contém um certo grau de aleatoriedade tal, que há uma série de possíveis resul

tados para um dado conjunto de condições. 

• Discreto ou contínuo: em um modelo discreto, as variáveis que representa o fe

nômeno variam pontualmente no decorrer do tempo, diferente de um modelo 

contínuo, onde elas variam continuamente ao longo do tempo. 

2.2 Modelação matemática de rodovias de pista simples 

J\s rodovias de pista simples são aquelas que possuem duas fai:xas usadas para o tráfego, 

uma em cada direção. Dessa forma, a ultrapassagem de veículos mais lentos requer o 

uso da faixa de u·áfego opos to onde a distância de visibilidade e o gap forem suficientes. 

De acordo com as definições apresentadas no item 2.1, pode-se afirmar que o 

fluxo de tráfego é um sistema estocástico, sujeito a variações aleatórias twto nas carac

terísticas dos veículos quanto no comportamento dos motoristas c, também, nas intera

ções veiculares, difícil de ser modelado [McLean, 1989]. 

Os primeiros modelos matemáticos que pretendiam ser aplicados ao estudo do 

fluxo de tráfego nas rodovias de pista simples eram u·atados como 'se fossem' determi

nísticos, mas mesmo assim, segundo Drew [1968] apud .McLean [1989]: "a dificuldade 

em se utilizar uma abordagem determinística não está em resolver uma equação diferen

cial mas em encontrar uma que expresse a condição física realisticamente." 

Todavia, as operações de u·áfego em determinado trecho de uma rodovia de 

pista simples podem ser representadas por um conjunto de equações, como qualquer 

outro modelo matemático. Essas equações devem, segundo l\kLean (1989], atender a 

quatro objetivos básicos, ou regras: 

• Pomecer uma base conceitual de como estudar, analisar ou interpretar o fenôme

no do tráfego; 

• Possibilitar uma avaliação do comportamen to do fluxo de trá fego considerando 

vários parâmetros relativos aos motoristas, tráfego e rodovia; 
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• Ser capaz de prever as mudanças no comportamento do tráfego, que poderiam 

resu ltar de alterações nas condições existentes; 

• Fomecer uma previsão do desempenho atual do tráfego para um determinado 

conjunto de condições imposta~. 

D esse modo, as hipóteses a serem adotadas no desenvolvimento de um modelo 

devem ser adequadas, tanto ao~ parâmetros que serão estudados quanto aos que serão 

obtidos, e devem ser determinadas de acordo com os objetivos que serão atendidos. De 

acordo com i\kLean [1989], no desenvolvimento desse modelo matemático, há quatro 

etapas básicas que devem ser seguidas e são: 

• Conceituação: levan tamento das hipóteses que representarão a situação estuda

da; 

• Formulação: defmição dos parâmetros do modelo e das relações entre os mes-

mos; 

• Calibração: determinação dos valores numéricos adequados para os parâmetros 

defmidos na etapa anterior; 

• Validação: validação do modelo para aplicá-lo de acordo com as hipóteses 

levantadas inicialmente. 

2.2.1 Visão geral dos modelos macro.'>cópicos 

As propriedades típicas de uma corren te de h·áfego, ou seja, fluxo, densidade e veloci

dade, são definidas como: 

• Fluxo ou volume (q): número 11 de veículos que passam por determinado 

ponto da via em um intervalo de tempo/: 

11 
q =-

1 
(2.1) 

• Densidade ou concentração (k): número 11 de veículos que ocupam um tre

cho de via de comprimento xnum determinado instan te de tempo: 

k = !!_ (2.2) 
X 

• Velocidade (t1: para os modelos macroscópicos a velocidade adotada é a ve

locidade média, que pode ser ou a velocidade média no tempo ou no espa

ço. 1\ velocidade média no tempo, ou velocidade instantânea, é a média a

ritmética das velocidades dos veículos passando por determinado ponto. A 
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velocidade média no espaço é a média aritmética das velocidades dos veícu

los que estão num determinado trecho da via. 

As relações entre essas características da corrente de tráfego são denominadas 

de modelos macroscópicos [McLean, 1989] e o mais famoso é o de Greenshields, data

do de 1935. Posteriormente, outros modelos macroscópicos foram desenvolvidos 1\ 

seguir serão feitos comentários breves sobre alguns dos modelos macroscópicos conhe

cidos. 

Analogia com fluidos 

Este modelo baseia-se nas similaridades existentes entre o fluxo de trá fego e o fluxo de 

um fluido [Pipes, 1968 ap"d McLean, 1989]. A pesar do tráfego ser composto de um 

número fmito de veículos com características que não são necessariamente homogê

neas, ao contrário do fluxo de fluido, que é continuo, a analogia com fluido tem forne

cido bons resultados na modelagem do comportamento do tráfego [rvfcLean, 1989]. 

Teoria Cú1ética 

O modelo da Teoria Cinética (Ki11elic 1/JeOI)') descreve o tráfego por meio de uma analo

gia com a teoria molecular dos gases [Prigogine & H erman, 1971 ap"d ivfcLean, 1989]. 

O modelo engloba três processos no desenvolvimento de sua teoria: a rela..xação, a inte

ração e o ajuste. A equação geral da Teoria Cinética é expressa como: 

(2.3) 

Essa equação descreve a evolução da distribuição de velocidade (") dos carros, 

A", k(:x.~~' 11, em uma rodovia com características hornogêneas, no local :x.~ no tempo I, 

onde k(:x.~~ é a concentração de carros naquele ponto [Gerlough & Huber, 1975]. 

Dada a complexidade matemática da formulação e da variedade de parâmetros 

requerida para descrever os três processos, esse modelo não é adequado para a previsão 

do comportamento do tráfego. Apesar disso, ele propicia grande compreensão sobre os 

fatores que afetam o fluxo de tráfego e poderia fomecer uma estrutura geral para a aná

lise c interpretação dos es tudos do fluxo de tráfego [ivfcLean, 1989]. 
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Modelos multi-regimes 

Os modelos multi-regimes são aqueles em que diferen tes formulações matemáticas são 

usadas para descrever o fluxo de tráfego em diferentes regim es de fluxo-densidade [E

die, 1961; Und erwood, 196 1 - ap11d J\kLean, 1989]. E ntre tanto, esses m o delos se mos

traram imprecisos em relação à formulação m atemática ado tada para representar as 

características da corrente de tráfego [McLean, 1989]. Para tentar con to mar os pro ble

mas apresen tados por esses tipos de mo delos, foram desenvolvidos os m odelos micros

có picos, com maior relevância para a operação de tráfego em rodovias de pis ta simples. 

2.2.2 Visão geral dos modelos microscópicos 

Os m o delos mic roscópicos de rodovias de pis ta simples são baseados nas interações 

individuais entre os veículo s e, devido à natureza estocástica d e tais interações, a maioria 

dos modelos desse tipo fazem uso da teoria da probabilidade para a previsão do pro

gresso dos veículos em um fluxo de tráfego ou das caracterís ticas gerais desse fluxo 

[McLean, 1989]. 

As características do fluxo de tráfego, como po r exem plo, velocidade da corren

te, headn;qy en tre os veículos e manob ras de ultrapassagens, resultam de processos alea

tórios, que in teragem de várias formas. Para formular esse fluxo matematicamen te é 

n ecessário 'abs trair e idealizar' os processos para mantê-los den tro de limites m anuseá

veis. Segundo McLean [1989], isso pode ser conseguido de várias formas: 

• Admitindo uma distribuição idealizada para uma variável aleató ria; 

• Substituindo variáveis aleatórias po r relações determinís ticas; 

• Substituindo uma variável aleatória por um valor médio único. 

Desse m odo, muitos m odelo s fo ram d esenvolvidos para a solução de proble

mas específicos. E les são aplicáveis na previsão dos efeitos de mudanças nas pro prieda

des básicas do fluxo, como velocidade ou desempenho dos veículos . No entan to, ao 

interpretar os resultados obtidos po r esses m o delos, o usuário deve estar ciente de suas 

h ipóteses simplificadoras e conseqüentes limitações [McLean, 1989]. 

Confo rme d iscutido n o item 2 .2, os mo delos m icroscópicos atendem aos do is 

primeiros dos quatro objetivos dos modelos ma temáticos, ou seja, fornecer uma base 

conceitual de com o es tudar, analisar ou in terpre tar o fen ôm eno do tráfego e possibilitar 

uma avaliação do com portamen to do fluxo de tráfego para vários parâm etros relativos 

aos m o to ristas, tráfego e rodovia. Po r isso podem ser considerados mais adequados 
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para o estudo do tráfego em rodovias de pista simples do que os modelos macroscópi

cos. 1\lguns dos modelos microscópicos mais conhecidos são discutidos a seguir. 

Car-foUowi11g 

Esse modelo representa o comportamento dinâmico de uma corrente de tráfego e é 

baseado no princípio do estímulo-resposta, em que, a resposta ao estímulo ocorre de

pois de um certo tempo T, e sua magnitude é proporcional à magnitude do estímulo 

fGazis et a/.,1961 ap11d 1\kLean, 1989]. O u seja, a resposta é a reação de um motorista ao 

movimento do veículo que o precede na corrente de tráfego. A resposta de sucessivos 

mo toristas na corrente de tráfego é acelerar ou desacelerar na proporção da magn itude 

do estímulo [Gcrlough & Hubcr, 1975]. 

Fast-vehicle 

O modelo microscópico denominado jáJt-wbicle considera o progresso de um único 

veículo veloz (jaJt-t:ebide) em uma corrente com fluxo de veículos mais lentos, todos 

viajando na mesma velocidade. E sse modelo verifica a influência sofrida por um veículo 

com relação às características do próprio veículo, do motorista e da corrente de um 

modo geral [McLean, 1989]. O caso mais simples foi o derivado por Tanner em 1958 e 

depois modificado em 1961 f"lvlcLean, 19891. Na versão de 1958, assumia-se que os veí

culos eram pon tos que não ocupavam nenhum espaço na corren te. Já na segunda ver

são, os veículos possuíam um comprimento ti, correspondente ao espaçamento entre os 

veículos em pelotões. 

Na versão de 1961, a estimativa dos hear/JJI(!)'J em cada corrente era baseado na 

chegada dos veículos segundo uma distribuição de Poisson, equivalente ao processo de 

saída para um único canal de atendimento em um sistema de filas com chegadas aleató

rias e tempo de serviço fL'..:O, o que resulta em pelotões de tamanho 11 dado pela seguinte 

distribuição de probabilidades: 

e-"m (11111)"-' 
p(11) = - --'----'--,, (2.4) 

em que m: proporção do espaço ocupado na rodovia por veículos na corrente primária 

(designada com o número 1) e oposta (designada com o número 2), sendo 

que 111 pode ser igual a k,d ou k2d. 

k: densidade da corrente. 
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O tamanho médio do pelotão para essa distribuição é: 

- 1 
11 = l!,'(n) = --

1- m 

10 

(2.5) 

Um dos problemas apresentados por esse modelo foi a superestimação do tem

po em que os veículos devem seguir em pelotões, devido à subestimação do compri

mento de bear/JJ'q)'J na corrente oposta [l'vfcLean, 1989]. 

O modelo das duas velocidade.'> 

O modelo das duas velocidades considera a corrente de tráfego composta por somente 

duas classes de veículos, lentos e rápidos, desenvolvendo também, somente duas velo

cidades bem definidas. Entretanto, os resultados o btidos através desse modelo não são 

releYantes ao estudo da corrente real, composta geralmente de várias classes de veículos 

com velocidades características diferentes [.l'vfcLean, l989]. 

2.2.3Análise empfríca da operação de rodovias de pista simples 

A operação de uma rodovia de pista simples pode ser analisada através das relações 

empíricas que existem entre volume, velocidade e densidade do fluxo de tráfego. Um 

exemplo desse tipo de análise é a realizada por Garcia [1993), que estudou quatro tre-

chos de vias arteriais na Venezuela: Caracas-Maracaibo-Los Teques, i\.faracaibo-Perijá, 

Mérida-Ejido c Valcncia-Guaraca. Essas vias foram escolhidas por possuírem caracte

rísticas geométricas semell1~mtes e terem um comportamento de tráfego homogêneo. O 

objetivo era obter a forma geral das relações entre densidade-volume-velocidade. Desse 

estudo, concluiu-se que o valor encontrado para a velocidade de operação nas cidades 

venezuelanas é maior que o proposto pelo HCM - 1985, mas uma análise comparativa 

das curvas revelou uma morfologia similar entre elas. 

Polus e/ a! [ 1991 J também estudaram as características de fluxo e capacidade em 

duas rodovias de pista simples bastante movimentadas em Israel. Nesses locais foram 

coletados dados que permitiram analisar as relações velocidade-volume, velocidade

densidade e volume-densidade. Os dados foram coletados somente nos períodos de 

pico das quartas-feiras em duas seções escolhidas por terem mais de 10.000 veíc/dia de 

tráfego médio diário (VDM). As coletas foram feitas através de uma câmera de vídeo 

posicionada em um ponto elevado, permitindo abranger aproximadamente meio qui

lômetro de rodovia. Concluiu-se que a capacidade da rodovia é sensível às características 
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geométricas locais e <.JUe a velocidade em que a mesma ocorre, era menor que a vcloci

thde geralmente recomendada pelo HGvl - 1985. 

Yagar [1983], em um estudo realizado no Canadá sobre a capacidade de rodovi

as de pista simples, revelou que a capacidade do HCJ'v[ - 1965, estabelecida como 2.000 

veíc/h em ambas as direções em condições ideais, é inconsistente com os valores ob

servados normalmente. A capacidade encontrada varia significativamente com as condi

ções meteorológicas, presença de veículos lentos nas rampas e distribuição direcional do 

tráfego. Esse estudo causou a modificação no valor da capacidade estabelecido pelo 

I ICM, que de 2.000 veíc/h na edição de 1965, passou para 2.800 veíc/h na edição de 

1985. 

Na Holanda e na Hungria, Botma & Fi (1991] realizaram um estudo simultâneo 

em duas seções de rodovias de pista simples, uma em cada país. O objetivo do estudo 

era encontrar os fatores, como a velocidade, headiJ!qys c pelotões, que influenciavam no 

nível de serviço da rodovia. L'oi usado o modelo de simulação australiano TRARR para 

obter os valores dos parâmetros que foram comparados com os sugeridos pelo HCM -

1985. Foi observado que as diferenças no tamanho da frota veicular e das semelhanças 

dos traçados das rodovias presentes na Hungria, Holanda e Estados Un idos (de onde o 

HGvl se origina) poderiam influenciar os resultados obtidos. 

Sobre as velocidades, observou-se que elas eram menores na Hungria, o que 

pode ser atribuído à diferença entre a potência média dos veículos em cada país. En tre

tanto, essas velocidades não puderam ser comparadas com velocidades obsenradas em 

rodovias norte-americanas, pela indisponibilidade de dados. A porcentagem de veículos 

em pelotões foi praticamente a mesma nos três países. Com relação à capacidade, os 

autores aconselham um estudo mais detalhado, pois os métodos usados fomeccram 

resultados diferentes e, portanto, inconclusivos. 

Em outro estudo sobre as rodovias de pista simples na Holanda, Botma [ 1986] 

fez uma comparação dos valores apresen tados pelo HGvf - 1985 (e adotados como 

parâmetro por muitos países) com os valores obtidos para o caso holandês. Determi

nou-se que a velocidade média era influenciada somente pelo volume e pela porcenta

gem de caminhões no tráfego, ao passo que o desvio padrão da velocidade decrescia 

substancialmente com o aumento do volume. 
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2.3 Modelos de simulação 

Simular consiste em imitar a operação de um processo ou sistema real durante um certo 

tempo, o que requer a geração de uma história artificial do sistema fSetti, 1994]. Para o 

estudo cientifico desse sistema, é necessário que sejam propostas algumas hipóteses 

sobre o seu funcionamento. Essas hipóteses, que geralmente têm a forma de relações 

matemáticas ou lógicas, constituem um modelo, usado para se tentar entender como o 

sistema se comporta [Law & Kelton, 1991). 

Portanto, recomenda-se adotar a simulação em casos nos quais o modelo repre

sentativo do sistema real seja muito complexo c virtualmente impossível de ser resolvi

do por técnicas matemáticas convencionais [Setti, 1994) - como é o caso dos fluxos de 

tráfego em rodovias de pista simples. 

2.3.1 Vantagens e desvantagem; da súmúação 

O desenvolvimento de estudos sobre simulação de tráfego deu-se a partir da necessida

de de encontrar um modelo que incluísse fatores que antes não eram considerados pe

los modelos analíticos tradicionais, como a geometria da rodovia e as características de 

desempenho dos veículos. 

D e acordo com McLean [1989], uma das maiores vantagens da simulação, opos

ta à observação do tráfego real, é a possibilidade do usuário controlar as variáveis. Ou 

seja, como num experimento de laboratório, inúmeros testes podem ser feitos com 

valores pré-selecionados das variáveis independentes para verificar se as diferenças ob

servadas nas variáveis dependentes são somente resultado dessas modificações. Por 

outro lado, como em qualquer experimento de laboratório, sempre existirão dúvidas a 

respeito de quão preciso é o modelo em replicar o sistema físico que está sendo estuda

do. 

Outras vantagens e desvantagens do uso da simulação podem ser citadas [Setti, 

1994]: 

• O modelo pronto pode ser usado inúmeras vezes para analisar soluções alterna

tivas no funcionamento e na esu·utura do sistema; 

• Dados obtidos através de simulação são muito mais baratos que dados coletados 

em campo; 

• Os modelos podem ser caros e consumir muito tempo para a sua elaboração e 

validação; 
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• Os modelos de simulação necessitam de um grande número de replicações para 

garantir a qualidade de seus dados de saída, o que pode sign ificar custos elevados 

em alguns casos. 

Segundo Hoban e/ a! [1991] , as maiores vantagens da simulação são a sua capa

cidade de reproduzir o mesmo tráfego em diferentes rodovias e a possibilidade de se

rem feitas mudanças controladas no tráfego que está sendo observado em uma dada 

rodovia. 

2.3.2 Modelos para ,çimulação de tráfego 

Uma análise matemática convencional não é adequada ao estudo do fluxo de tráfego em 

rodovias de pista simples, devido à forma aleatória com que ocorrem os eventos rela

cionados com o movimento dos veículos trafegando nessa rodovia. Essa aleatoriedade 

está relacionada tanto com as características mecânicas e físicas dos veículos, como com 

as características de comportamento dos motoristas e geométricas da rodovia [McLean, 

1989]. 

Os elementos que caracterizam o fluxo de tráfego em uma rodovia de pista 

simples devem ser estudados simultaneamente, de modo que possa ser previsto o pro

vável movimento dos veículos, levando-se em conta as condições da corrente de tráfe

go e o efeito da geometria da via. A realização desse estudo pode ser feita através de 

modelos matemáticos, embora não sejam de fácil resolução. Outra possibilidade é o uso 

de modelos de simulação . 

D e acordo com McLean [1989] , os primeiros modelos de simulação emprega

dos na pesquisa de tráfego estavam relacionados com a análise do comportamento do 

fluxo em interseções. Em seguida, os modelos foram empregados para analisar a opera

ção em rampas nas freeJ/I(!)'S. Entretanto, os modelos para simulação de tráfego em vias 

rurais de duas faixas tiveram um desenvolvimento mais lento que os empregados em 

áreas urbanas ou fn:elllq)'S. O primeiro trabalho publicado sobre esse assunto é de 1964. 

O Trtmspolt ResemdJ Ud. (AlUlli) propôs o seu primeiro modelo para rodovias de pista 

simples em 1968, como parte integrante de um projeto sobre o fluxo e a capacidade, 

mas que foi abandonado em 1975 [McLean, 1989]. 

Um modelo de simulação procura representar o comportamento do tráfego a

través de uma série de valores numéricos e códigos computacionais. Para isso, ele deve 

incluir, segundo ivkLean [1989]: 
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• Uma consideração explícita das características aleatórias c Jetcrminísticas para 

cada unidade veículo/motorista simulada; 

• Um métoJo de atribuição dessas características aos veículos de tal modo que tais 

distribuições correspondam às do tráfego real; 

• Um conjunto de regras de decisões lógicas representando as decisões dos moto

ristas e as restrições Hsicas da via; 

• Um procedimento J e processamento do tempo de simulação e a posição corrcs

pondcn te ao esta do de cada veícu lo (mu111i11g); 

• Um sistema para armazenamento e substituição dos valores numéricos corres

pondentes a cada veículo (book-keeppi11g); 

• Rotinas de observação para registrar os dados de tráfego que irão fomeccr a saída 

do programa de simulação. 

Os modelos para simulação de tráfego podem ser classificados em: 

1HaavJcópicoJ: os que comidcram o comportamento do tráfego como um todo. Entre 

eles pode-se listar, segundo Yang [1997]: PREFLO, NETVACI, KRONOS, 

AUTOS, MET ANET e rvlliTACOR. 

iHÜ'JVJ'CópicoJ: os que consideram o movimcn to c as interações individuais cn tre cada 

veículo na corrente de tráfego. Como exemplo de modelos microscópicos, Yang 

[1997) cita: TNTRAS, FRESJM, NETSJM, CORSHvl, THOREAU, FLEXSYT-II, 

AIMSUR, TWOPAS e TRARR. 

JHeJoJ'CópicoJ: os tlue reúnem características tanto dos modelos macroscópicos quanto dos 

microscópicos - 1vlliTROPOLIS, 0\~ASMART, Dl~At'vliT e INTEGRATION, 

segundo Yang [1997]. 

Alguns modelos de simulação são discutidos a seguir. 

FREFLO 

O PREFLO é um moJelo macroscópico de simulação do tráfego em freeJJ!q)'s baseado 

em analogias com o fluxo de fluidos, ou seja, o tráfego é representado de forma contí

nua [Rathi e/ a/., 1987]. 

DYNASMART 

O DYNASj'vlART é um modelo de simulação usado na avaliação de informações usadas 

no fornecimento de estratégias e mediJas de controle de tráfego tanto em interseções 
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como ern fr!!eJIIr!)'S. Ele é um modelo macroscópico que representa os veículos dentro de 

uma rede. Considerando que os modelos macroscópicos não fazem um acompanha

mento individual dos veículos, o D\'NASl\·lART movimenta os veículos individualmen

te ou em grupos, mantendo desse modo um registro dos locais e do itinerário dos ele

mentos individuais. Esse é o nível de representação citado como mesoscópico [Hu & 

Mahmassani, 1995]. 

INTEGRATION 

O INTEGRATION, desenvolvido na década de 80 nas Universidades de \'\1aterloo e 

Queen's, em cooperação com o Ministério dos Transportes de Ontário [I3acon et ai, 

1994], é um modelo de simulação capaz de representar tan to freewqys quanto in terseções 

semaforizadas. Para tanto, o fluxo de tráfego é representado como uma série de veícu

los individuais, que segue as relações específicas de um fluxo de tráfego macroscópico, 

sendo esse modelo caracterizado como um modelo mesoscópico de simulação [Aerdc, 

1998]. 

NETSIM 

O NETSI.M é um programa escrito em Fortran, que simula o tráfego dos veícu los den

tro da rede viária urbana. Cada veículo na rede é tratado individualmente e identificado 

por categoria (automóvel, cmpool, caminhão c ônibus) c tipo (existem 16 tipos de veícu

los com diferentes características, algumas relacionadas com o comportamento do mo

torista, que pode ser passivo ou agressivo) . É possível simular e obter detalhes de um 

único veículo, ou então, observar a interação entre os veículos. Em geral, a maioria das 

condições obsenradas em um tráfego urbano podem ser descritas por esse modelo [An

drews e/ a/., 1987] . 

TRARR e TJVOPAS 

Os modelos de simulação de rodovias de pista simples mais utilizados são o T RAJUl e o 

T\'\IOPAS. O TRARR, abreviação de TRA.ffic O!/ R11ml Roar!J, fo i desenvolvido na Aus

trália pelo ARR13 Trmtsp011 Rmmrb LTd. É um modelo microscópico e estocástico, que 

opera numa base de acompanhamento individual dos veículos, atualizando suas posi

ções, segundo a segundo, simulando suas performances para 35 tipos diferentes de ma

nobras c 18 tipos de veículos [Silveira, 19961-
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O T\\'OPAS é um modelo microscópico e estocástico, escrito em linguagem 

FORTRA.t'J, foi desenvolvido pelo MirlmJJ"f ResemdJ I 11slilllte (MRI) para a simulação de 

tráfego em rodovias de pista simples. Inicialmente ele era conhecido como TWO\\f Ar, 

abreviação de TIWO 117 AJ• F!oJJI, capaz de simular as operações de tráfego em rodovias 

nu·ais, incluindo as zonas de ultrapassagens e de não-ulu·apassagens, e também, os efei

tos das curvas horizontais e verticais, rampas e distância de visibilidade. Essa versão do 

modelo foi usada para gerar os dados apresenta dos pela edição de l985 do H CM. Após 

a publicação do HC:~vl- 1985, o MIU desenvolveu o modelo TWOPAS, adicionando ao 

T \'\10\'\f Ar a capacidade de simular fai.'i:as de ultrapassagem e de subida, e pequenas 

seções de guatro fai.'i:as de tráfego em rodovias ele pista simples [Harwoocl et a/., 1999]. 

De acordo com Harwood et a/. (1999), o I 11stitlfle q[Tm11Jp01tatio11 Stlfrliu (TTS) da 

Universidade da Califórnia- Berkeley (UCB), em um trabalho para o Departamento de 

Transportes da Califórnia, desenvolveu uma interface, conhecida como UCBRURAL, 

para ser usada tanto pelo TRARR como pelo T\\'OPAS. Essa interface permite: 

1. Fornecer dados de entrada sobre o volume e as características do tráfego, e so

bre a geometria da rodovia; 

2. Rodar tanto o TRARR como o TWOPAS; e 

3. Dispor os resultados em um formato gráfico mais conveniente. 

Apesar da facilidade oferecida aos usuários desses modelos, essa interface não 

envolveu qualquer mudança significativa em nenhum deles. 

O modelo TRARR, usado neste u·abalho, será descrito com maiores detall1es no 

próximo capítulo. 



Capítulo 3 

SIMULAÇÃO DE RODOVIAS DE 
SIMPLES PELO MODELO TRARR 

PISTA 

O TRARR (abreviação de TRAJJh 011 R11ml RoadJ) é um modelo para simulação de rodo

vias de pista simples desenvolvido na Austrália no ARRB Trm!Jpo!t Resemrh Ud. por Ge

off Robinson entre 1978 c 1980 [IJoban e! a/., 1991]. Escrito em FORTRAl\!, inicial

mente só podia ser usado em computadores do tipo mai'!firm;e, mas, a partir de 1985, foi 

transferido para microcomputadores do tipo IBM-PC. 

O TRARR é capaz de simular trechos rurais de rodovias de pista simples ao lon

go do qual não existem interseções -isto é, um trecho no qual os veículos só podem 

entrar e sair pelos pontos inicial e final. O modelo permite o estudo das alterações cau

sadas no tráfego, tanto por modificações nas características geométricas (distância de 

visibilidade, inclinação das rampas e raios de curvas verticais) como na corrente de trá

fego. Algumas características do tráfego observadas são o tempo de viagem, a velocida

de média e o consumo de combustivel dos veículos trafegando pela rodovia. 

A sua última versão é a 4.0, de 1991, c seu desenvolvimento foi in tcrrompido pe

lo ARRD desde 1997, quando foi recalibrado pela última vez por esse mesmo instituto. 

Apesar da falta de suporte dos seus criadores, o TRARR continua a ser usado no Cana

dá [l\-lorrall, 1995], nos Estados Unidos (Silveira, 1996], além de outros países, como 

Finlândia [Enberg & Pursula, 19961, Holanda e Hungria [13o tma & Fi, 1991]. 

3.1 Descrição do programa 

O TRARR é um modelo de simulação microscópico e estocástico que pode simular um 

fluxo de tráfego ininterrupto em uma rodovia de pista simples, com ou sem faL'XaS auxi

lim·es [Botha e/ a/., 1993]. 
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O modelo procura criar uma corrente de u·áfego que se aproxime ao máximo da 

corrente real, com base nas características dos veículos, na composição da corrente de 

tráfego, no comportamento dos motoristas, nas regras para ultrapassagens etc. Esses 

dados são armazenados em arquivos específicos c podem ser alterados pelo usuário para 

refletir as características da via e do u·áfego [Hoban e/ a/., 1991 ], os quais são: 

• TRAF: especifica a composição do tráfego, volume, divisão direcional e veloci

dades desejadas, bem como o intervalo entre atualizações do tráfego e a duração 

da simulação. 

• VEHS: especifica parâmetros veiculares e relativos ao comportamento dos mo

toristas para cada um dos 18 tipos de veículos disponíveis. E sses parâmetros in 

cluem comprimento, potência e aceleração má..ximas, headJI!f!)' mínimo quando 

trafegando em pelotões, comportamento durante manobras de ultrapassagem 

etc. e determinam o comportamento do veículo durante a simulação. 

• ROAD: fomece detalhes sobre as características geométricas da rodovia, tais 

como rampas, curvas, trechos ele ultrapassagem proibida, distâncias de visibili

dade, faixas adicionais etc. 

• OBS: especifica as informações de saída desejadas e que são coletadas em pon

tos de observação estabelecidos ao longo do trecho simulado. 

3.1.1 O processo de sinnúação do tráfego 

Inicialmente, o programa faz a leitura dos arquivos de dados da rodovia e das caracterís

ticas do tráfego. A seguir, a corrente de tráfego é gerada, de tal forma que cada veículo 

que entra no trecho simulado tem tipo determinado aleatoriamente, de modo a reprodu

zir as características observadas no tráfego real. A geração do tráfego é baseada na sele

ção aleatória de valores a partir das distribuições do tempo de chegada, das velocidades 

e dos tipos de veículos. Esse é o único aspecto aleatório do TRARR, uma vez que o 

comportamento dos veículos ao longo da rodovia simulada é completamcn te determi

nado pelas características dos veículos e dos motoristas (Hoban e/ a/., 1991]. 

1\ geração do tráfego utiliza uma zona de Jllat?JJ-IIP para representar o processo de 

entrada dos veículos no trecho de rodovia a ser simulado. As zonas de JJ'at'lii-11/J são 

comprimentos hipotéticos de via adicionados nos extremos da rodovia, conforme mos

tt·a-se na Pigura 3. 1. As zonas de JJiat'IJI-ttjJ servem para produzir os pelotões observados 

nas entradas do trecho, já que nenhum veículo pode mudar de fa ixa nesses trechos. Os 
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veículos são gerados de acordo com um processo de chegada aleatório nas entradas das 

zonas de JlltmJJ-11p, mas o estado de equilíbrio só é atingido pelos pelotões no instan te em 

tlue os veículos chegam na entrada da seção simulada [McLean, 1989]. 

Zona de 
k \V(l/JJI-11/J. 

Trecho de rodovia simulado 
Zona de 

>k wcmlt-up : 
>i 

f f 
f f 

···~··-·-·-·-·--················ ····· ·· · · -i ····-····-----··-··- ~-

Chegadas dos 1--C-,1-le_g_a_d-as-----'--1-C-he_g_a_d_a_s -:.jJ 
pelotões dos pelotões aleatórias 

Figura 3.1: Representação das zonas de J11am1-up (mão inglesa) li\kLean, 1989]. 

A simulação do movimento dos veículos dá-se por meio da determinação de sua 

progressão ao longo do segmento de rodovia estudado, em intervalos fixos tipicarnente 

iguais a um segundo. A cada intervalo, o programa modifica a velocidade, aceleração, 

manobra e "estado" Qivre, ultrapassando ou em pelotões) de cada veículo. As regras de 

decisão para ultrapassagens e outros tipos de manobras realizadas pelos veículos são 

determinadas pelas características dos veículos e dos motoristas fomecidas inicialmente 

no arquivo VEHS [Hoban et al., 1991]. 

Os resultados da simulação são obtidos por meio do registro dos valores corres

pondentes aos parâmetros de saída quando os veículos passam pelos pontos de obser

vação preestabelecidos no arquivo OBS. Ao final do tempo de simulação, o programa 

gera um arquivo com o resumo dos parâmeu·os do u-áfego observados. A Figura 3.2 

ilustra o processo de simulação usado no TRARR. 

Dados de en trada Gemç:io Simulação Observ:1ç:io Resultados 

Dados da rodovia I Registro dos 
Gemçiíodo 

pnriimetros de 
arqmvo com 

Progresso dos resumo dos 
veíc:ulos no ~ 

interesse em 
~ panimetros de 

Camcterísticas Gcraçiío 
longo do trecho pontos 

interesse em 

~ 
específicos do 

cada ponto de do tráfego do tráfego trecho 
obscrvaçiío 

Figura 3.2: Etapas do modelo de simulação de rodovias TRARR 

O TRARR é composto por subrotinas, algumas comuns a todas as versões e ou

tras que variam de versão para versão [Robinson, 1980]. O programa inicia chamando a 
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subrotina SETRR para ler os dados de entrada e inicializar todas as constantes e mn!P· 

i\ cada simulação, é necessário fornecer um valor do tempo de ajuste (J'ettli11g dOJJIII -

TSE), que corresponde ao tempo que o sistema gasta para atingir o estado de equilíbrio, 

antes dos resultados da simulação começarem a ser arma%enados pelo modelo. O tern

porizador do modelo é ajustado no mesmo valor de TSE, mas num valor negativo (por 

exemplo, se TSE for igual a trinta minutos, o relógio do modelo será ajustado para me

nos trinta minutos) . [Hoban el a/., 1991]. 

MA.!'\IVR 
POSIT 
ENDS 

REORD 
LVOPP 

Inicializa o programa e lê os dados de 

entrada. 

Começa a contagem do tempo até o 
relógio es tar zcrado. 

Atualiza as caracterís ticas a cada 1 s. 

Jnicializa a simulação quando o tem
po esti\•er zerado. 

Simula o progresso dos veículos ao 

longo do segmento simulado. 

Realiza as observações (a cada 1 s). 

Grava os resultados e tennina o pro
grama. 

Figura 3.3: Fluxograma do programa TlWUt 
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O programa principal atualiza os dados da simulação a cada intervalo de tempo 

estabelecido e chama as seguintes rotinas [Hoban et a!., 1991] (Figura 3.3): 

• SETOB: inicia a simulação (o armazenamento dos resultados da simulação) 

quando o tempo estiver zerado. 

• l'vlAi'\JVR: determina o "estado" de cada veículo e considera as possíveis mudan

ças que possam ocorrer, dependendo de outros veículos ao redoc 

• POSIT: atualiza a velocidade e a posição dos veículos. 

• ENDS: gera novos veículos que chegam ao segmento simulado e apaga os 

veículos que estão saindo do segmento. 

• REORD: atualiza as posições relativas dos veículos em cada faixa. 

• LVOPP: atualiza a lista dos próximos veículos na corrente oposta que serão en

contrados por cada veículo. 

• 013S: registra os parâmetros dos veículos que passam pelos pontos de observa

ção durante o incremento de tempo da simulação. 

• f<'INAL: grava todos os resultados obtidos e termina o programa. 

Os nomes das variáveis de cada um desses arquivos c os respectivos significados 

estão listados no Anexo A e exemplos dos arquivos TRAF, VEHS, ROAD c OBS po

dem ser vistos no Anexo B. 

3.2 Inicializando o TRARR 

O TRARR é um programa para o sistema operacional MS-DOS e, dentro do ambiente 

1\.ficrosoft llí"illdOJJIJ@, roda numa janela do MS-DOS ou no modo DOS. Pode-se iniciali

zar o TRARR através do DOS ou diretamente do Microsoft lf~illdOJJij.® . Pelo DOS, deve

se entrar no diretório onde está gravado o programa e digitar "T4". Pelo Microsoft ll?'ill

doJJI/i!>, com o JJJOifJe, dar dois cliques no "T4.exe". Feito isso, o menu de controle do 

TRARR estará aberto. Neste menu, há as seguintes opções: 

• ROAD: Cria ou modifica o arquivo com dados sobre o trecho de rodovia que vai 

ser simulado. 

• TRAFFIC: Cria ou modifica o arquivo que contém os dados sobre o tráfego que 

será observado na simulação. 

• EXECUTE: Roda o programa TRARR. 

• OUTPUT: Exibe os resultados da simulação na tela do computador. 
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• MAINTENANCE: Esta opção permite renomear alguns arquivos de saída e apa

gar alguns arquivos de entrada, sem a necessidade sair do programa. 

• INTRO: Fornece informações sobre o programa (Help) para o usuário. 

• Q UIT: Sai do programa e vai para o D OS. 

3.2.1 Executando uma silmúação 

Como mencionado no item anterior, uma simulação pode ser executada de duas manei

ras: a partir do menu de controle ou a partir do .MS-D OS. Adotando-se qualquer uma 

dessas opções, o programa será inicializado e o seu menu de controle estará aberto. 

Dentro do menu de controle, na opção E..,"'{ECUTE, selecionar os arquivos da rodovia 

(extensão .rod) e do tráfego (extensão . tr~ que serão simulados c assim executar a simu

lação. 

Uma outra forma possível de se executar uma simulação é, diretamente do dire

tório do MS-DOS onde está instalado o programa, digitar "TRARR.". A diferença entre 

essa forma de execução da simulação e as anteriores é que nesta maneira não há a possi

bilic..lade de selecionar os arquivos que serão usados, pois o programa selecionará auto

maticamente os arquivos ROAD e TRAF usados na última simulação realizada. 

Uma vez iniciada a sin1ulação, o programa irá exibir algumas mensagens no 

monitor para que o progresso da simulação seja acompanhado. Um resumo dos resulta

dos pode ser exibido no formató de gráficos no monitor, mas informações detalhadas 

são armazenadas no arquivo OUT [Hoban et a/., 1991]. 

3.2.2 Mudança.r; nos parâmetros de entrada 

O TRARR possui parâmetros de entrada que podem ser modificados pelo usuário para 

representar um novo cenário que será simulado e também para a recalibração do mode

lo. Essas modificações podem ser feitas nos arquivos TR!\ F, VEI IS, ROAD e OI3S. 1\ s 

principais alterações são feitas no volume e na divisão direcional do tráfego, porcenta

gem de caminhões, formação de pelotões, tempo de simulação e o tempo de J'el l li11g doJJ111 

[Hoban e/ a/. , 1991). 

• TRAP: pode-se mudar o valor da velocidade do flu xo de tráfego e as opções de 

execução (através dos parâmetros IOPT). 

• \ TEHS: nesse arquivo pode-se mudar as características mecânicas dos veículos e 

comportamentaJ dos motoristas. 
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• ROAD: as mudanças feitas nesse arquivo são, principalmen te, nas características 

geométricas do trecho de rodovia a ser simulado, como a distância de visibilidade 

e faixas de ulu·apassagem. 

• Ol3S: as mudanças nesse arquivo são relacionadas com a localização dos pon tos 

de observação e do tipo de informação que será fornecida no arquivo de saída de 

dados . 

3.3 Interpretando os resultados da simulação 

Os resultados obtidos a cada simulação são armazenados no arquivo OUT c incluem, 

dentre outros, o tempo de viagem, a velocidade dos veículos e o consumo de combustí

vel. A simulação fornece a média e o desvio padrão elos tempos de viagem (TI) para 

cada dois pontos que são especificados pelo usuário no arquivo OBS. Esse resultado 

pode ser usado para calcular os benefícios provenien tes da diminuição do tempo de 

viagem causado por possíveis melh orias na rodovia, por exemplo [Hoban ela!. 1991]. 

i\ velocidade média de viagem (l/j) é calculada a partir do tempo de viagem (IT, 

em segundos) sobre uma dada distância (L , em km) usando: 

v .= 3600.L 
1 TT 

(3. 1) 

Esta velocidade média serviria de estimativa da velocidade de operação na rodo

via, de acordo com a defmição de velocidade operacional do H O vl [TRB, 1985). 

O programa fornece também o número de veículos ultrapassados em cada cate

goria, bem como a ta.'<a de ultrapassagens, que é obtida através da relação entre o núme

ro de veículos ulu·apassados pelo número to tal de veículos na corrente e pela extensão 

do trecho simulado. Esta medida de desempenho é útil para observar as mudanças no 

comportamento do tráfego devido a modificações em algum trecho de rodovia, como 

por exemplo, a construção de uma faixa de ultrapassagem. 

O tempo dispendido viajando em pelotões que, segundo o HCl\·[ - 2000 [Har

wood e/ a/., 1999] c01·responde à porcentagem média do tempo de viagem em que os 

veículos, em um dado segmento de rodovia, devem viajar em pelotões au·ás de veículos 

mais lentos devido a impossibilidade de ultrapassar, durante determinado intervalo de 

tempo, é um importante parâmetro de medida da qualidade do fluxo de tráfego [Hoban 

apNrl Hoban e/ ai. 1991]. Além disso, a porcentagem de tempo gasto em pelotões repre

senta a liberdade de manobra e o conforto c a conveniência de viagem em uma rodovia 
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de pista simples, que são aspectos importantes do conceito de nível de serviço [Harwo

od et a!., 1999]. 

A velocidade instantânea e o número de veículos seguindo em pelotões, ou seja, 

aqueles veículos que viajam com beadJJit!)'f menores que 5 segundos [TRB, 1985] também 

são forn ecidos pelo modelo. Estes resultados são úteis para observar variações no de

sempenho do tráfego c identificar problemas ou avaliar o efeito de possíveis melhorias 

em pontos específicos ao longo da rodovia. 

3.4 Limitações do modelo 

Alguns aspectos relacionados com os veículos e motoristas não são bem modelados 

pelo TR .. ARR. Hoban et a!. [1991] sugerem que essas restrições, citadas a seguir, sejam 

observadas para que haja uma aplicação adequada do modelo. 

• O comportamento do motorista não varia com a intensidade do tráfego, exceto 

quando a distância entre os veículos viajando em pelotões varia, variando tam

bém o tempo que esse mo torista gasta para realizar uma ultrapassagem; 

• t\ potência máxima dos veículos é quase sempre usada desnecessariamente pelo 

modelo, ou seja, é usada em situações em que uma potência menor que a má..xi

ma seria suficiente para representar adequadamente o desempenho do veículo; 

• O fluxo de tráfego é considerado constante ao longo do tempo; 

• Congestionamentos ('gargalos') como os causados por acidentes, não podem ser 

modelados; 

• Para um veículo em pelotão, somente a velocidade e a posição do veículo em 

frente são levadas em consideração; 

• A rodovia é dividida ~m unidades discretas, em geral de 100 em 100 metros, o 

que pode causar uma representação inadequada da rodovia simulada; 

• A modelagem do desempenho dos veículos não é precisa. 1vludanças de marcha 

e resistência ao rolamento não são consideradas; 

• O tempo requerido para a mudança de faixa não é considerado. 

3.5 Uso do TRARR para a simulação de rodovias de pista simples paulistas 

A disponibilidade do modelo ele simulação TRARR no Departamento de Transportes 

da Escola de Engenharia de São Carlos e a facilidade de contatos com o professor John 
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.Morrall da Universidade de Calgaqr, no Canadá, foram fa tores importantes na decisão 

de usá-lo nes ta pesquisa. Após o in ício dos trabalhos, o modelo T\\'OPAS foi adquirido 

pelo Departamento de Transportes, entretanto, não se teve acesso aos manuais deste 

modelo, o que dificultou o seu uso. Além disso, apesar do TRARR possuir os manuais 

de instruções, o AJillB Tnmspott RmardJ U d., onde o modelo fo i desenvolvido, não 

fomecia suporte aos seus usuários . O professor Morrall, através de sua experiência prá

tica na utilização do TRARR em projetos no Canadá e Estados Unidos, fom eceu o su

porte necessário com relação a dúvidas sobre este modelo. 



Capítulo 4 

DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

O método de pesquisa adotado neste trabalho para a rccalibração do modelo será des

crito neste capítulo, desde a coleta dos dados, incluindo os locais escolhidos c os equi

pamentos utilizados, até a organização dos dados. Esta é uma etapa trabalhosa e impor

tante da pesquisa, já que é a partir dos dados coletados que os processos de recalibração 

c validação do modelo serão executados. 

4.1 O processo de recalibração 

O TIWU\. já foi recalibrado no Canadá, pelo grupo liderado pelo Prof. John Morrall, da 

Universidade de Calgary; nos EU1\, pelo grupo do Prof. Adolph J\.fay, da Universidade 

ela Cali fómia - Berkelcy [Silveira, 1996]; e, mais recen tcmen te, na Austrália, pelo ARRB 

Tm11sp011 Rmmrh [Botterill, 1997]. O modelo TRARR pode ser recalibrado modificando

se parâmeu·os comportamentais dos motoristas e de desempenho dos veículos, que fi 

cam armazenados no arquivo VE H S. 

Botterill [ 1997], discutindo o processo de recalibração do T RARR, concluiu que 

as variáveis mais importantes são as que determinam a velocidade média da corrente de 

tráfego pois, em situações em que a via está congestjonada, os veículos m:\Ís lentos de

terminam a velocidade média (por ocasionarem a formação de pelotões) ao passo que, 

em situações de tráfego descongestionado, os veículos mais velozes causam um maior 

impacto na velocidade média, por serem capazes de ultrapassar os mais lentos. Botterill 

concluiu também que as variáveis comportamentais são menos importantes, pois atuam 

apenas no início c no final das manobras de ultrapassagem. 
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Silveira [1996], em um estudo realizado pelo I11slil111e qf 'Iin11spottalio11 J't11diu da 

UC-Berkeley, relatou que a calibração do modelo pode ser feita através da comparação 

dos perfis de velocidade estimados pelo TRARR e os obseL-vados em campo. 

Neste estudo, o processo de recalibração estará concluído assim que as compa

rações entre os valores observados e os previstos nas simulações não apresentarem dife

renças muito acentuadas. Entretanto, é difícil fL"X"ar um inteL-valo exato para essas dife-

renças (por exemplo, ±5%), já que nos traball10s pesquisados esse valor variou bastante. 

No estudo realizado por i\rchilla & 1Vlorrall [1995], o modelo foi considerado recalibra

do quando as diferenças para a velocidade média dos veículos variavam entre - 0,4% até 

8,9%, cotn as diferenças para o desvio padrão das \7 elocidades variando entre 16,2% e 

18,6%. Por outro lado, as diferenças relativas à porcentagem de veículos em pelotões 

tiveram uma variação muito menor, entre -1, 1% c 5,3%. 

No estudo realizado por En berg & Pursula [ 1996] na Finlândia, as características 

do fluxo de tráfego em um trecho experimental de 20 km de extensão de uma rodovia 

de três faixas (rodovia com uma faixa específica para ultrapassagens) foram estudadas. 

Foram realizados levantamentos de dados e simulações para as situações antes e depois 

da construção da faixa adicional. Os resultados de ambos os estudos foram também 

comparados, mas nesse caso, não foram apresentados valores em porcentagem, mas 

absolutos. Por exemplo, para a velocidade instantânea, as diferenças variavam entre O e 

25 km/h. Uma outra forma de comparar dois resultados é através de gráficos, como 

feito por \Voll1uter & Polus [1988] e Botha e/ a!. [1993] . 

4.2 Método escolltido 

J\ recalibração do TRARR deve ser feita através de atualizações nos arquivos de entrada 

que, para esses propósitos, podem ser divididos em duas categorias: 

I. Os arquivos que devem se alterados a cada simulação para refletir características 

locais do trecho estudado: 

• 'l'RA.l': dados do tráfego c para geração de veículos; 

• ROAD: dados da geometria da via c faixas de tráfego; 

• OBS: pontos para coleta de dados sobre as medidas de desempenho. 

2. Os arquivos que refletem características regionais ou nacionais e que normalmente 

não se alteram de estudo para estudo: 
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• VEHS: características comportamentais dos motoristas e de desempenho 

dos veículos; 

• MULTIP: tabela de multiplicadores ele velocidade (Jpeed lllllltiplim table) , que 

ref1ete a relação entre a geometria da rodovia e a velocidade. 

Numa recalibração do TRARR, os dois últimos arquivos é que normalmente são 

modificados. Na recalibração realizada, apenas o arquivo VEHS foi modificado e nele, 

os dados relativos ao desempenho dos caminhões e de comportamento dos motoristas 

dos automóveis foram alterados. O processo foi conduzido a partir de comparações 

com dados referentes a trechos de rodovias, em que as variáveis foram alteradas de tal 

forma que os resultados da simulação fossem compatíveis com as observações de cam

po. 

4.3 Coleta de dados 

As coletas dos dados necessários tanto na calibração quanto na validação do modelo 

foram realizadas na SP255 (Rodovia Antônio .lvlachado Sant'anna), rodovia de pista 

simples administrada pela empresa Autovias S/ A, sob regime de concessão. O trecho 

escolhido para a realização das coletas de dados está localizado entre as cidades de A.ra

raquara e Ribeirão Preto (Figura 4.1), entre os quilômetros 31,0 e 41,0. 1\ diferença entre 

os trechos estudados na recalibração e validação do modelo está nas suas ex tensões: na 

recalibração, o trecho estudado possuía 2,8 km Qocalizado en tre os quilômetros 31,0 e 

33,8) e para a validação elo modelo, o trecho estudado possuía 10 km (localizado entre 

os quilômetros 31,0 e 4 1,0). Os dados coletados foram os relativos ao f1uxo de tráfego, à 

geometria da via e à sinalização horizontal. 

O local escolhido para a coleta de dados que foram usados na recalibração do 

modelo é um trecho tangente, situado entre os quilômetros 31,0 e 33,8, como pode ser 

visto no esquema da Figura 4.2. O perfil vertical, esquematizado na Figura 4.2, possui, 

no sentido Ribeirão Preto-Araraquara, um declive com -3,13%, seguido de um segmen

to com - 1,79% de inclinação e por fim, um aclive de 3,94%. Com pode ser visto na 

Figura 4.2, há uma rampa de 4,73% de inclinação e corresponde ao trecho que foi adi

cionado ao segmento de rodovia simulado para que o seu comprimento total fosse pelo 

menos igual a 2 km (mínimo exigido pelo TRARR). Um talude de corte no in ício do 

trecho permitiu a colocação das câmeras tllmadoras em local seguro e não visível aos 

motoristas. Tomou-se o cuidado de estacionar o veículo usado no transporte da equipe 
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de coleta em local onde não fosse facilmente notado e para que não causasse interferên

cia no comportamento dos motoristas. 
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Figura 4.1: Indicação da localização da rodovia SP255. 
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Figura 4.2: Esquema do trecho da SP255 onde foi realizada a coleta de dados. 

4.3.1 Equipamentos utilizados 

Para a recalibração do modelo de simulação são necessários dados que servirão para 

estabelecimento de parâmetros de entrada do TRARR; para a validação, é também ne

cessário um outro conjunto de dados que deve ser comparado aos resultados da simula

ção. Optou-se por utilizar videocâmaras e sensores automáticos para a coleta desses 

dados. 
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Figura 4.3: Local da coleta na rodovia SP255. 

Sensores para coleta automática de dados 

O uso de scnsores para coleta automática de dados tem sido relatado em diver

sos estudos, como por exemplo, Botma & Fi [l991) e \VoUmter & Polus [1988]. Os 

sensores para coleta automática de dados (Figura 4.4) utilizados nesta pesquisa são equi

pamentos portáteis e programáveis fabricados pela Nu-i\1ettics Im·. A tecnologia empre

gada é a VJ\H - Vebicle Jvlag11elic Imagi11g, que utiliza a distorção do campo magnético da 

Terra para detectar, contar e classificar os veículos que passam sobre ele [Nu-Metrics, 

1997). 

Figura 4.4: Sensor NC-97 para coleta 

automática de dados. 

Figura 4.5: Instalação do sensor NC-

97 na faixa de tráfego. 

Urna inconveniência deste tipo de equipamento é a necessidade de se instalar o 

sensor no centro de cada fai."\:a de tráfego (Figura 4.5). Quando o veículo passa pelo sen

sor, sua velocidade, comprimento e o instante de passagem são regis trados pelo equi

pamento. Ao fma1 de cada estudo, estes dados são recuperados através de um programa 
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específico e, em seguida, transferidos para um computador em forma de planilha eletrô-

n1ca. 

O sensor NC-97 deve ser programado a cada estudo e para isso, usa-se o pro

grama LP (versão 5.1 1 e). O senso r possui três modos para coleta de dados: .flrwJe, J"eqlle/1-

tial e o t-'Cif{X As diferenças entre estes três modos reside na forma como os dados dos 

veículos (velocidade, comprimento e instante de passagem) são armazenados no scnsor. 

No modo jinlJie os dados são coletados a intervalos de tempo predefinidos pelo usuário, 

por exemplo, a cada 5 minutos. O sensor conta os veículos que passam em cada interva

lo, classificando-os de acordo com seu comprimento e velocidade. Até 8 gmpos (bim) de 

comprimento podem ser definidos pelo usuário. Para a velocidade, podem ser detinidos 

até 15 grupos. 

No modo seq11elllial, o comprimento, velocidade e instante de passagem de cada 

veículo são armazenados seqüencialmente, para todos os veículos detectados pelo sen

sor. Ao contrário do modo jimJJe, o modo seqllellliaL não exige suposições a respeito da 

categorização dos veículos em termos do comprimento e da velocidade. Por outro lado, 

como são armazenados mais dados sobre os veículos, a duração dos estudos no modo 

Jeq11entiaL é sempre menor que no modo jimJJe. Nas coletas de dados realizadas nesta pes

quisa, o modo usado foi o JeqllellliaL, por possibilitar uma melhor caracterização do tráfe

go. 

O modo ,,-e,?[J' permite que os dados coletados sejam visualizados on-line, bas

tando que o rádio receptor esteja conectado a um microcomputador. Os dados de cada 

veículo são transmitidos para o computador assim que ele passa pelo sensor e podem 

ser armazenados no microcomputador. 

Para a recuperação dos dados armazenados nos sensores, utiliza-se o programa 

LP para leitura dos dados dos sensores e o programa SEQSS para a transferência destes 

dados para o formato de planilha eletrônica, o que facilita a sua análise e manipulação. 

Videocâmara.t; 

Juntamente com o uso dos sensores para coleta automática de dados, foram usadas câ

meras de vídeo VHS C. O uso de videocâmaras é bastante comum em estudos para a 

análise do tráfego, cujo comportamento é muito variável. :Mesmo que coletas sejam rea

lizadas em um mesmo local, num mesmo dia e horário da semana, os dados obtidos 

nunca serão iguais. Por isso, com a ajuda de um vídeo, é possível ver c rever a corrente 
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de tráfego várias vezes, podendo obter dele todos os dados necessários. Esse tipo de 

método de coleta foi utilizado, por exemplo, por Enberg & Pursula [1991] c também 

por Morra li ef a/. [ 1995]. 

Figura 4.6: Uso de videocâmara na SP255. 

Para esse estudo estavam disponíveis três câmeras filmadoras, que foram colo

cadas sobre o tripé para as filmagens (Figura 4.6). Cada câmera tinha autonomia para 

aproximadamente 90 minutos de filmagem no modo mais lento (EP), dependendo da 

capacidade de carga da bateria. 

4.3.2 Procedimentos de coleta de dados 

Na preparação dos arquivos de entrada de dados do modelo, os parâmetros que deverão 

ter os seus valores modificados são os que se referem: 

• À geometria da rodovia (perfil vertical e horizontal); 

• A composição do tráfego (porcentagem de veículos de cada tipo); 

• Ao Yolume de tráfego (número de veículos por hora); 

• À porcentagem de veículos em pelotões e 

• A velocidade média. 

O critério de escoll1a do local para a coleta dos dados levou em conta esses da

dos e também os que seriam comparados com os resultados das simulações. Buscou-se 

um local onde as manobras de ultrapassagem fossem permitidas e que tivessem, pelo 

menos, um trecho plano e uma rampa, necessária para verificar a formação de pelotões. 
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E sses pelotões são geralmente liderados por caminhões que perdem velocidade ao longo 

da rampa, causando a formação das tilas. 

No local da coleta de dados foram marcados pontos espaçados de 100m, a par

tir dos quais foram feitas as estimativas das velocidades com os dados da filmagem. Para 

a determinação desses pontos, uma pessoa, posicionada no ponto, fazia um sinal (um 

retlexo com um espelho) em direção à câmera e a pessoa cuidando da filmagem certifi

cava-se de que esse sinal era visível. Posteriormente, no momento de extrair os dados da 

fita, os pontos puderam ser marcados na própria tela da televisão, delimitando um tre

cho de comprimento conhecido. Após a determinação desses pontos, o próximo passo 

foi estimar a velocidade, obtida a partir do tempo que cada veículo gastou para percorrer 

o trecho inicialmente delimitado. 

O número de ultrapassagens e a porcentagem de veículos em pelotões foram 

também levan tados entre os pontos marcados. O critério adotado para que um veículo 

fosse considerado em pelotão é o beadJJ'~I)' ser menor que 5 segundos. 

Os dados coletados pelos sensores NC-97 (instante de passagem, a velocidade 

instantânea e o comprimento de cada veículo) também foram usados no levantamen to 

do volume de tráfego e da porcentagem de veículos em pelotões. O volume é obtido 

diretamente do número de veículos detectados. O beadJJiq)' (na realidade, o gap) entre os 

veículos é medido a partir dos instan tes de passagem e, a partir dai, a quantidade de 

veículos em pelotões é estimada. 

O trecho escolllido para a coleta foi dividido em três partes: A, B e C, no sentido 

Ribeirão Preto- Araraquara (os sentidos de tráfego Ribeirão Preto-Araraquara e Arara

quara-R.ibeirão Preto foram denominados, respectivamente, N-S e S-N) (Pigura 4.7). O 

trecho A é a rampa de - 3,13% de inclinação. O trecho B é o que possui uma rampa bem 

suave, quase plano, com -1,79% de inclinação. O trecho C é a rampa de 3,94% e onde 

foram instalados os sensores NC-97. 

4.3.3 Análise dos dados 

A composição do tráfego foi obtida a partir dos filmes e dos arquivos de dados dos sen

sores NC-97. A classificação dos veículos foi feita de acordo com os seguintes tipos: 

1. Carro: automóveis; 

2. Utilitário: caminhonetes e vans; 
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Figura 4.7: Esquema para co le ta de dados de velocidade. 

34 

3. Caminhão rígido pesado: caminhão unitário de 3 eixos com qualquer tipo de 

carrocena; 

4. Caminhão rígido leve: caminhão unitário de 2 etxos com qualquer tipo de 

carro cena; 

5. Ô nibus; 

6. i\·Iotos e 

7. Caminhão articulado: caminhão do tipo cavalo mecânico e semi-reboque. 

A Tabela 4.1 apresenta a configuração segundo a qual os caminhões observados 

fo ram classificados. 

Tabela 4.1: Tipos de caminhões observados. 

Ca111i11hõeJ 

Rígido pesado 

Articulado 

Inicialmente foi feita a contagem dos veículos c o levantamento da composição 

da corrente de tráfego. Além do filme, os dados dos arquivos dos sensorcs N C-97 fo-
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ram usados para fazer a classificação dos veículos. Essa classificação foi feita em função 

do comprimento dos veículos segundo medidas mostradas na Tabela 4.2. 

A Figura 4.8 mostra a corrente de tráfego dividida em três subtipos, na qual to-

elos os caminhões foram agrupados sob a denominação de "caminhões" e os ônibus e as 

motos, sob a denominação de "outros". Observa-se que os carros representam mais da 

metade dos veículos na corrente, em ambos os sentidos (65,6% no sentido N-S e 53,3% 

no sentido S-l'-\1), e que o fluxo não está igualmente dividido entre as duas fai..'ms de trá

fego: o fluxo no sentido N-S é 58,7% do total e o fluxo no sentido S-N representa 

4 I ,3% do volume bidirecional. 

Tabela 4.2: Classiticação dos veículos em função do comprimento . 

CategotiaJ 
Carro 
Utilitário 
Rigido pesado 
Rigido leve 
Ônibus 
Articulado 

Norte-Sul 

Comptime11to (111) 
3,0 

3,0 à 4,9 
8,1 à 10,0 
5,0 à 8,0 

10,1 à 12,0 
> 12,0 

Sul-Norte 

Direção 

~Outros 

m Cruninhões 

D Corros 

Figura 4.8: Composição da corrente de tráfego na SP 255. 

Assim, dessa análise pode-se observar que a grande maioria de veículos que cir

cula naquela rodovia, em ambos os sentidos, é representada por automóveis, represen

tando praticamente 50% do volume total, seguido dos caminhões rígidos de 3 eixos, que 

representam quase 20%. Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3: rrequência e frequência acumulada dos tipos de veículos. 

Vol11me (!,oek/ h2 Freq_11êmia (!o2 Frequéncia Aflflll!tlada (!o2 
Tipos de rek11los N-S S-N N-S S-N N -S S-N 
Carro 132 64 51,56 35,56 51,56 35,56 
Utilitário 36 32 14,06 17,78 65,63 53,33 
IUgido pesado 32 40 12,50 22,22 78,13 75,56 
J~igido leve 32 16 12,50 8,89 90,63 84,44 
O nilms o 4 0,00 2,22 90,63 86,67 
!\·loto o 12 0,00 6,67 90,63 93,33 
Articulado 24 12 9,38 6,67 100,00 100,00 
Total 256 180 100,00 100,00 

A Figura 4.9 mostra a composição do flu xo de tráfego na rodovia SP255, em 

que se pode observar que o fluxo nos dois sentidos de tráfego não é equilibrado . O tipo 

"carro" é predominan te, com uma porcentagem ligeiramente maior no sentido N-S 

(51,56% contra 35,56%). Logo depois aparecem os caminhões rígidos pesados, com 

aproximadamente 20% do volume total, seguidos pelos utilitários, com aproximadamen

te 15%. Os caminhões rígidos leves têm uma participação de 10%; mo tos, 7% e os ôni

bus, 2,2%. Os caminhões articulados apresentaram porcentagens com valores próximos, 

sendo 9,38% no sentido N -S e 6,67% no sentido S-N . 

60 .-----------------------------------------, 

~50 
~ 
t'S 40 
'g 30 
<V 

·g. 20 
~ 

J.l.. 10 

o 

~--------------------------------

,c. 
"c.' 

.~,0 

~~ 
T ipos de ' 'eículos 

lii N-S 

Figura 4.9: Composição direcional do fluxo de tráfego na SP255. 

Os veículos utilitários podem ser classificados em utilitários pesados, que inclui 

as caminhonetes (F-1000, D-20 etc), e utilitários leves (Saveiro, Pampa, Courier, Fiorino 

etc) . Na classificação usada neste trabalho, foram incluídos nesse grupo tanto os utilitá

rios leves quanto os pesados, e as vans (Kombi, Besta etc) . A Tabela 4.4 mostra a fre-
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qüência de cada tipo ele veículo utilitário observado, da qual pode-se no tar que o tipo 

mais comum é as caminhonetes. 

Tabela 4.4: Tipos ele veículos utilitários. 

Tipo 
Utilit;hio leve 
U tilit:írio pcs;ldo 
Vans 
Total 

Q11a11tidade 
N-S S-N 
11 6 
23 21 
4 9 

38 36 

1 'i't!qiienáa (%) 
N-S S-N 

28,94 16,67 
60,53 58,33 
10,53 25,00 
100 100 

Dentro do tipo "carro", os automóveis foram separados por marca c modelo (por 

exemplo: Gol, Palio, entre outros). O s tipos de veículos que foram observados no tre

cho estão apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Tipos de automóveis observados. 

Sentido N -S Sentido S-N 
TipoJ Q11antidadc Frrq_iienáa (%2 Q11a11fidade F1't!fJ_iiêllt1·a (!lo2 
J3elina 1 6,25 o 0,00 
Caravan o 0,00 1 2,94 
Corsa o 0,00 3 8,82 
Escort 2 12,50 2 5,88 
Fies ta o 0,00 1 2,94 
Fusca 1 6,25 1 2,94 
Gol 7 43,75 13 38,24 
Gol f 1 6,25 2 5,88 
Kadett o 0,00 2 5,88 
Mar e a 1 6,25 o 0,00 
Monza 2 12,50 3 8,82 
Palio o 0,00 1 2,94 
Polo o 0,00 1 2,94 
Santana 1 6,25 o 0,00 
Tempra o 0,00 l 2,94 
Uno o 0,00 1 2,94 
Vectra o 0,00 2 5,88 
Total J6 100,00 34 100,00 

As velocidades dos veículos foram estimadas a partir ele fitas de vídeo, usando-se os 

pontos marcados no local. Com a ajuda de um filme plástico transparente colocado na 

tela da televisão, foran1 obtidos os tempos de viagem dos veículos no trecho. Como a 

distância entre os pontos é conhecida, a estimativa da velocidade é fe ita a partir do tem

po gasto para percorrer tal distância: 
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sendo: v;: velocidade do i-ésimo veículo (m/s); 

L: comprimento do trecho(m) c 

f;: tempo gasto para percorrer o trecho L (s)-
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(4- 1) 

Levantando-se as velocidades dessa forma, obteve-se a distribuição de velocida

des dos veículos divididos por categorias (automóveis, caminhões rígidos e caminhões 

articulados) apresentada nas Figuras 4.10 e 4.11. Observa-se no sentido N-S que apenas 

2,2% dos veículos têm velocidade menor que 50 km/ h e que 11,2% dos veículos es tão 

trafegando com velocidade superior a 11 5 km/ h. No sentido S-N, 1,0% dos veículos 

estão trafegando com velocidades abaixo de 50 km/ h e 3,4% dos veículos estão com 

velocidade acima ele 11 5 km/ h. 

Entretanto, no sentido N-S, os veículos apresentam um equilíbrio com relação à 

velocidade média (91 ,9 km/ h para os automóveis; 95,7 km/h para os caminhões rígidos 

e 95,4 km/h para os caminhões articulados) . No outro sentido de tráfego ocorre maior 

variação das velocidades, principalmente dos veículos pesados (88,3 km/h para os ca

minhões rígidos e 86,5 km/h para os caminhões articulados), menores que as velocidade 

dos automóveis (91,8 km/h) naquela fai.xa e menor também que as velocidades desses 

mesmos veículos na faixa oposta. 

Na Tabela 4.6, serão apresentados os dados sobre o estado dos veículos (livres 

ou seguindo em pelo tões) na corrente ele tráfego nos trechos A, B e C, também obtidos 

da filmagem, onde cada trecho foi monitorado por uma câmera de vídeo posicionada 

em local estratégico, de forma a abranger com a maior nitidez possível os veículos trafe

gando na rodovia. 
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Automóveis CaminlJões unitários 

80 100% 80 - 100% 

70 WO/o 70 WO/o 

80% 80% 
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,'-'> ")~ ~ @ '\'-'> c," ,~"' ,rvr;;:::, {" ~ ...;') '\~ ct? ~~ .__'? ~~ "' '\ '\ 

Velocidade (km / h) Velocidade (km/ h) 

Canzinbões articul:1dos Corrente únic:1 

80 100% 80 100% 
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40 50% '" I :;I I :;I 40 50'% 

g' C7' 

" .. 40% .. 40% ~ 30 ~ 30 
30"/o 30"/o 

20 20 
20"/o 20"/o 

10 10% 10 10"/o 

o O" l o o - 0"/o 

& '\~ 't>~ C)~ ~~ .__r;;::, ~ "' ' '\ 

.__'? ")~ ~ & '\'-'> C)~ ,~"' ,rf' 

Velocidade (km / h) Velocidade (km/ h) 

Figura 4.10: Distribuição de velocidades no sentido N-S. 
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A utomÓI'eis Caminl1ões unitátios 

90 100% 90 l OOYo 

80 -- - 90"/o 80 9a>!o 

70 · · 800/o 70 
· · 80'/o 

60 
700/o 60 70'/o 

1'1 1'1 
'i) - 600/o 'i) 6a>!o c 50 -- c 50 
<U <U 
I ;:I 500/o I ;:I 50'/o 
C1' 40 C1' 40 
~ 400/o ~ 4()'>/o 
~ 

30 
~ 30 - 300/o 30'/o 

20 - 200/o 20 20'/o 

10 - 100/o 10 10'/o 

o 00/o o · O% 

'') ":ll0 ~') & '\'? C)l0 "~') ._,'1,10 ":ll0 ~') ~.:~"' '\'? 
C)"' ""'"' ._,rf' 
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Caminhões articu1.7dvs Corrente única 
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60 700/o 
60 

700/o 
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~ 30 ~ 30 30% · · 30'/o 
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-.;') IP t{? c:/:,? C)'? (') 
._,10 ._,'? ,;') (~') t{? C)'? (') 

"" 
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Figura 4.11: Distribuição de velocidades no sentido S-N . 

Pode-se notar, pelos dados apresentados na Tabela 4.6, que a quantidade de veí

culos obsenrados para o trecho 13 é bem menor que o observado para os outros trechos. 

D evido a uma falha na coleta dos dados, o tempo de filmagem daquele trecho ficou 

muito reduzido com relação aos demais. 
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Tabela 4.6: Estado dos veículos na corrente de tráfego na SP255. 

'Jird;o Sentido Total de V'eíc~tlox lilltl!J Veímlox e111 pelotão 
Vek1tlos Q1tantidade J>on-entage111 Q1tantidade Pomntage111 

A 
N-S 231 169 73,16 62 26,84 
S-N 23 1 129 55,84 102 44,16 

B N-S 43 12 27,9 1 31 72,09 
S-N 67 33 49,25 34 50,75 

c N-S 215 157 73,02 58 26,98 
S-N 228 120 52,63 108 47,37 

Os dados obtidos pelos sensores NC-97, relativos ao estado dos veículos na cor

rente de tráfego es tão apresentados na Tabela 4.7. Os dados obtidos pela observação do 

fi lme e pelos sensores NC-97 foram comparados. Desse modo, um resumo dos resulta

dos desta comparação é apresentado na Tabela 4.8. 

Tabela 4.7: Dados coletados com os sensores NC-97. 

Sentido Total de reímiM Pelo/rio % J>elotiio Te111po de coleta 
N-5 
S-N 

510 
507 

375 
258 

135 
249 

73,53 
50,89 

26,27 
49,11 

2:29:1 1 
2:29:32 

Tabela 4.8: Comparação dos dados obtidos pela filmagem e pelos sensores NC-97. 

Pará111elro 
Número de veículos 
Velocidade média (1) 

Fil111age111 
215 
94 

Sentido N-S 
NC-97 

220 
94,25 

LI {o/o} 
-2,32 
-0,27 

Fi l111age111 
228 
88 

Sentido S-N 
NC-97 

235 
88,95 

Obs.: (I) A velocidade média é somente dos veículos observados e medida em km/h. 

LI {o/o} 
-3,07 
-1,08 

Os dados relativos às ultrapassagens foram obtidos da filmagem do trecho. Estes 

dados incluem o número de manobras de ultrapassagem e os tipos de veículos envolvi

dos em tais manobras, divididos em duas situações: o veículo ultrapassador (o que reali

za a ultrapassagem) e o veículo ultrapassado. Os dados obtidos estão apresentados na 

Tabela 4.9. 

Pelos dados apresentados na Tabela 4.9, nota-se que a maior parte das manobras 

de ultrapassagens são realizadas pelos automóveis (80% no sentido S-N e 67% no N-S), 

o que não acontece com relação aos veículos ultrapassados, em que não há predominân

cia de nenhum tipo de veículo. 
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Tabela 4.9: Número de manobras de ultrapassagem. 

Smtido S·N Sc11tirlo N-5 
Tipo U ltm/!_m-sarlor U ltm/!_aJ.mdo U ltm/!_aU(l(lor U ltmp_m·Jado 
Carm 16 (80%) 5 8 (67%) 3 
Utilitário 1 (5%) o 3 (25%) 1 
Rígido pesado 1 (5%) 6 o (0%) 6 
l~gido leve o (0%) 4 1 (8%) 2 
Onibus o (0%) 2 o (0%) o 
Moto 1 (5%) o o (0%) o 
.Articulado 1 {5%} 3 o {0%} o 
Total 20 20 12 12 

4.4 Parâmetros recalibrados 

A recalibração do TRARR consiste em produzir um novo arquivo de parâmetros veicu

lares que seja representativo dos veículos comumente observados no Brasil. Os parâme

tros do arquivo VEHS escolhidos para a recalibração do modelo estão mostrados na 

Tabela 4.1 O, assim como as suas respectivas definições. 

Tabela 4.10: Parâmetros para recalibração do modelo. 

Parâ111etro 

VFCF 

VLN 
VNP 

VXP 

LIF 

VH SFN 

Dcjilli[rio 

Massa do veículo 

Comprimento do veículo 

Máxima relação potência/ massa usada em situação normal 

l\'(áxima relação potência/ massa usada em ultrapassagens 

Descritor da velocidade desejada 

Happy Jpced Jador para trechos sem fa ixas adicionais 

Os valores dos parâmetros correspondentes à relação po tência/massa foram ob

tidos de um estudo prévio, que analisava a distribuição das massas de caminhões numa 

balança da Rodovia Anhanguera [Demarchi & Setti, 1999]. O s valo res adotados para o 

parâmetro VNP, a relação potência/ massa rná:xirna usada em situação normal, corres

ponde à encontrada para o 8511 percentil da distribuição de pesos elos caminhões da clas

se. Os valo res adotados para o parâmetro VXP, a relação po tência/massa mi ... ima usada 

em ultrapassagens, corresponde à encontrada para o 1511 percentil da distribuição dos 

pesos. 

Na simulação, cada veículo - ou, mais apropriadamente, cada motorista- possui 

uma velocidade desejada básica (bmic desired speerf), na qual ele irá viajar se não estiver 

sujeito a restrições de velocidade causadas por outros veículos ou pela geometria da via. 
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O parâmetro LII', definido no arquivo VEHS, estipula a velocidade básica desejada a 

partir do tipo da categoria do veículo. Este parâmetro varia entre 1 e 4, sendo que I 

representa os caminhões articulados; 2, os caminhões rígidos; 3 os automóveis; c 4, os 

automóveis velozes. Os efeitos da geometria da via na redução da velocidade são repre

sentados por uma combinação do parâmetro LIF e do road JjJeed i11de~\·. O road JjJeed inr/e_-.,· 

é definido no arquivo ROAD, em função do raio das curvas horizontais, e varia, no 

arquivo MULTIP usado nesta recalibração, entre 0,429 e 1, 159. A velocidade básica 

desejada num certo trecho é dada pelo produto entre a velocidade básica da classe veicu

lar (determinada pelo parâmetro UF) e o road Jpeed i11rle~'\· do u·echo. 

O processo de decisão para reali%ar uma ultrapassagem é representado, no 

TRARR, por uma velocidade crítica, definida para cada veículo. Se a velocidade do pelo

tão fo r menor que esta velocidade crítica, o motorista sente-se impelido a fazer uma 

ultrapassagem; caso contrário, ele segue no pelotão. A velocidade crítica é determinada 

pelo produto da velocidade básica desejada e do bappy JjJeed fm·tor (parâmetro VHSFN), 

que deve ser menor ou igual a 1. Para determinar o melhor valor para o parâmetro 

VHSFN, foi feita uma análise paramétrica do efeito do brpPJ' Jpeer/fo,torsobre duas me

didas de desempenho: a velocidade média dos veículos e a porcentagem de veículos que 

trafega em pelotões. 

4.5 Organização dos dados 

Nes te item descreve-se como os dados inseridos nos arquivos TRAF, VEHS e ROAD 

para a realização das simulações foram o rganizados e também quais valores foram ado

tados na simulação de cada caso analisado. 

4.5.1 Arquivo TRAF 

No arquivo TRAF, os parâmetros geralmente modificados são o tempo de simulação 

(T.51) e o tempo de ll'm'IJ!-trp (TSE), ambos expressos em segundos. A princípio, TSI po

de assumir qualquer valor. O tempo de J/lfli'/J!-trp deve ser tal que permita que a rodovia 

atinja o estado de equilíbrio antes do início do armazenamento dos resultados das simu

lações. Define-se as zonas de JJ!fli'IJ!-trp (Figura 3.1) denominados de DTS1 e DTS2, cor

respondentes a trechos adicionais posicionados antes dos extremos da rodovia. Hoban 

e/ a/. (1991] recomenda que o TSE seja equivalente ao tempo mínimo que o veículo mais 

lento da corrente leva para percorrer todo o trecho estudado. Por exemplo, se a veloci-
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dade do veículo mais lento for 54 km/ h (15 m/s) e o comprimento da rodovia for L, o 

valor mínimo de TSE é: 

TSE=~ 
15 

Para L = lO km, o valor de TSE obtido deve ser 666,7 s. 

(4.2) 

Os valores de TSE e TSI podem ser adotados para que o mesmo número deve-

ículos seja observado mas com diferentes volumes de tráfego, em que somente a distri

buição dos beadJJiq)'J de chegada varia a cada simulação [Hoban et a!., 1991]. Sendo 11 o 

número de veículos que deverá ser observado e 11 o volume de tráfego gerado, TSI pode 

ser estimado como: 

TSI = 3600.~ (4.3) 
/I 

Com 11 igual a 1000 veículos e os valores de 11 variando entre 400, 800 e 1200 ve

íc/h, os valores de TSI devem ser respectivamente: 

TSI = 3600. ~ = 3600. I OOO = 9000 s 
/) 400 

(4.4) 

TSI = 3600.~ = 3600. lOOO = 4500 s 
/) 800 

(4.5) 

TSI = 3600.~ = 3600. 
1000 = 3000 s 

/1 1200 
(4.6) 

As velocidades dos veículos foram estimadas através da fita de vídeo e dos sen-

sores automáticos, mas o valor usado foi o obtido pelo vídeo, através da média aritméti

ca dos valores da velocidade em cada trecho (A, B e C - ver Figura 4.7, página 34). As 

velocidades médias no trecho A-C estudado, obtidas dessa forma, são: VN-s = 111,43 

km/ h (30,95 m/s) e Vs.-N = 106,81 km/ h (29,67 m/s) . Assim, usando-se (4.1) com L = 

2800 m, tem-se TSEN.s = 90,5 s c T.5E s.-N = 94,4 s. O valor mínimo de TSE que deve ser 

usado é igual a 94,4 s. 

O número de veículos obsenrado foi 46 no sentido N-S e 65 no sentido S-N. O 

volume de tráfego horário da rodovia foi obtido dos dados dos sensores para coleta 

automática e são 'k s = 205,12 veíc/h e ''s-N = 203,43 veíc/ h. Assim, o tempo de simula

ção calculado através de (4.3) será: TSIN.s = 807 s e TSis.N = 1.150 s. O valor mínimo de 

TSI que deve ser usado é igual a 1.150 s. 
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Inicialmente foram adotados os valores de TSE e TSI, respeitando os limites 

mínimos estimados anteriormente, c são, 1.800 s (30 minutos) e 10.800 s (3 horas), res

pectivamente. 

Os trechos DTS1 c DTS2 devem ter um comprimento tal que não exceda o sc

guin te valor: 

DTS ::; DBNDS - DUR- 12 (4.7) 

sendo: DTS: comprimento das zonas de ll'at'IJI-lrp, em metros; 

DENDS: comprimento de rodovia que os veículos viajam antes de serem remo

vidos da simulação, adota-se geralmente 1.000 m e 

DUR: comprimento unitário da rodovia sobre o qual as características da rodo

via são uniformes, usa-se geralmente 100m. 

Para o trecho estudado tem-se: DENDS = 1.000 m, DUR = 100m, sendo por

tanto DTr = 888 m, o valor calculado. 

Foram escolhidas três combinações para os valores de DTS1 e DTS2, dentro do 

limite miximo calculado, que são: 100 m e 100 m; 100 m e 250 m, e 100 m e 500 m. 

Esses valores foram usados para determinar qual a combinação que melhor represen tas

se as condições encontradas no local onde foram coletados os dados. 

A unidade básica de simulação (TUI\~ é fixada geralmente em 1,0 s, o que signi

fica que o programa atualiza e calcula a velocidade, aceleração, manobra e "es tado" Qi

vre, ultrapassando ou em pelotão) de cada veículo a cada 1,0 s. O TRARR fornece uma 

lista de opções para executar a simulação, que podem ser especitlcadas através do parâ

metro OPTION. Essas opções estão apresentadas na Tabela 4.ll. 

OJY110N 

o 
1 

2 

3 

6 

Tabela 4.11 : Opções para executar as simulações (OPTIOJ\~. 

Dejimj'âo 

Permite o uso da versão 4.0 do TRARR. 

Pennite o uso da versão 3.2 do TRARR. 

Permite o uso de arquivo com dados de tráfego. 

Permite o uso do arquivo com dados sobre as faixas de ultrapassagens. 

Permite a visualização gráfica da simulação. 

Permite a visualização da simulação com o decorrer do tempo. 
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A opção adotada para as simulações é a de número O, que corresponde ao pa

drão do TRARR versão 4.0. 

A porcentagem de veículos em pelotões é estipulada pelo parâmetro PFOL para 

a direção 1 e 2 (direção 1 é referente ao tluxo de tráfego no sentido N-S, ou seja, no 

sentido Ribeirão Preto-Araraquara e a 2, no sentido S-N, Araraquara-Ribeirão Preto) . 

Este valor foi estimado a partir dos dados obtidos do vídeo, usando um beadJJI(!)' menor 

que 5 s como critério para considerar o veículo em pelo tão. Assim, para a fai.'..:a de tráfe

go N-S, PFOL1 = 26,3% e para o tráfego no sentido oposto, PFOL2 = 49,1%. A Figura 

4.12 mostra os veículos trafegando em pelotões, no sentido S-N. 

Figura 4.12: Tráfego em pelotão na SP255, próximo ao km 33, sentido S-N. 

A partir deste ponto, entende-se por 'classe', o veículo que está disponível no ar

quivo 'lEHS do TRARR (classes de I à 18). 'Categoria' é a classificação dada pelo usuá

rio para os veículos que serão observados nas simulações (cars, rigids etc). 'Tipo' é veí

culo observado na rodovia (carro, utili tário etc). 

As categorias de veículos (NSTR) que serão observadas são um subconjunto das 

18 classes de veículos que podem ser estipuladas no arquivo V.EHS. Por exemplo, pode

se ter uma categoria denominada "cars" que engloba todos carros que forem gerados 

pelo TRARR, bem como pode-se ter uma categoria denominada "rigids", que irá englo

bar todos os caminhões rígidos da corrente. Podem ser geradas até 8 correntes de tráfe

go. 
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A denominação das categorias pode ser modificada livremente pelo usuário. Para 

a simulação, o usuário define as categorias de veículos que serão geradas de acordo com 

as observações feitas no local. 

D eve-se estipular, para cada categoria usada, a porcentagem de veículos que de

verão ser gerados, dentro das 18 classes de veículos disponíveis. Por exemplo, conside

re-se as categorias 'autos', 'units' e 'rigids' usadas neste trabalho. Sendo as classes de 

veículos que representam os automóveis de número 11 até 18, tem-se os seguintes valo

res: 7% da classe 12, 3% da classe 13, 43% da classe 14, 5% da classe 15, 25% da classe 

16, 17% ela classe 17, resultando em 100%. Esse procedimento deve ser feito para cada 

categoria de veículos que será gerada. 

Os veículos observados foram separados em 7 tipos: carro, utilitário, rígidos pe

sados, rígidos leves, ônibus, moto e articulado (como explicado no item 4.3.3) e agrupa-

dos nas categorias que serão geradas durante as simulações. Assim, as categorias usadas 

foram: 

1. Autos: engloba todos os tipos de carros de passeio e utilitários; 

2. Units : engloba caminhões rígidos de 2 e 3 ei.xos e ônibus; 

3. Artics: engloba os caminhões articulados do tipo cavalo mecânico e semi

reboque; 

O parâmetro ADVGC estipula a proporção do fluxo em cada faixa e direção de 

tráfego e é dada para cada categoria gerada. Por exemplo, os valores 0,5; 0,0; 0,5; 0,0 

significam que há 50% de probabilidade dessa categoria de veículos ser atribuída para a 

direção DIR1, na faixa básica e 50% de probabilidade para a DIR2 na faixa básica, e O% 

nas duas direções para o tráfego na fai xa auxiliar. 

Os valores que foran1 adotados para o parâmetro ADVGC (proporção do fluxo 

em cada faixa e direção de tráfego) foram obtidos dos dados coletados em campo e es

tão apresentados na Tabela 4.12 

Ntí111cro de 
(()!7'1JIII es geradas 

J 
2 
3 

Tabela 4.12: Valores atribuídos ao parâmetro A DVGC (%). 

A ff!OIIIÓt.'eÚ 

N-S S-N 
0,3905 0,6095 
0,3667 0,6333 
0,3667 0,6333 

Ca111illbõeJ 1igidos 
N -S S-N 

0,4222 
0,4444 

0,5778 
0,5556 

Ca111i11hõu artim!t~dos 
1\l-S S-N 

0,3333 0,6667 
Obs.: i\ distribuição elo ' 'olume de tráfego é relativa somente às fai.xas básicas em cada direção ele tráfego. 
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O volume de tráfego bidirecional, representado pelo parâmetro VMIT, também 

é estipulado para cada categoria veicular e expresso em veíc/h. Os parâmetms relacio

nados com a velocidade dos veículos são ViHF e VSDF, respectivamente a velocidade 

média desejada c o desvio padrão da velocidade, em km/ h. A velocidade desejada ado

tada é a equivalente à velocidade do 85° percentil dos veículos livres e líderes de pelotões 

obsen•ados no trecho. O volume bidirecional (f/1\Jfl) adotado para cada categoria de 

veículos está apresentado na Tabela 4. 13. 

Tabela 4.13: Valores atribuídos ao parâmetm ViHIT (veíc/h) . 

Con't:lllei 8emdaJ AN!o111óms U11iltítioJ At1itlfladoJ 
1 420,0 
2 240,0 180,0 
3 260,0 124,0 36,0 

As velocidades médias desejadas dos veículos no trecho estudado estão apresen

tadas na Tabela 4.14. 

Tabela 4.14: Valores atribuídos aos parâmetros Ví\1F e VSDF (km/ h). 

Nú111ero de Alf!OIIIÓJ:eiJ V dm!oJ 1111itálioJ Ca111i111Jõu clltiatladoJ 
conmleJ gemdaJ Ve/oa'dade Du11io Velotidade DeJI!io Veloa'dade Dml/o 

(klll/ IJ) padrão da (kJJJ/ /;) padrão da (klll/ IJ) padn1o da 
relotidade relotidadc relotidade 

1 118,4 20,8 
2 127,6 27,2 97,0 9,6 
3 127,6 27,2 104,4 14,9 89,6 4,2 

O TRARR oferece várias alternativas (15 no total) para a distribuição de veloci

dades: a normal, representada pelo número 1; log-normal, com número 2; exponencial, 

com númem 3, dentre outras . Para a correta escolha da distribuição de velocidade usada 

nas simulações foram realizados testes de aderência. 

Os testes de aderência são uma classe dos testes não-paramétricas, ou seja, os 

que não são relacionados com os parâmetros de urna determinada população, como por 

exemplo, a média ou desvio padrão . Nos testes não-paramétricas, como nos outros tes

tes, uma hipótese (H0) deve ser testada, a qual refere-se à forma de distribuição da popu

lação. Nesses testes, admite-se, por hipótese, que a distribuição da variável de in teresse 

na população segue descrita por determinado modelo de distribuição de probabilidade e 

em seguida testa-se esse modelo, ou seja, verifica-se a boa ou má aderência dos dados da 
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amostra ao modelo. A rejeição de H 0 em um dado nível de significância indica que o 

modelo tes tado é inadequado para representar a distribuição da população fCosta Neto, 

19851. 

Há três maneiras de se realizar os testes de aderência: pelo qui-quadrado (X 2
), 

pelo método de Kolmogorov-Sminorv e graficamente. A seguir, os dois primeiros testes 

serão explicados brevemen te. 

Teste de aderência pelo X 2 

O teste de aderência pelo X 2 , desenvolvido por Karl Pearson, baseia-se na estatística: 

2 - """ (O; - JJ;)2 - """ 0;2 -
X •. - L....;=• E . - L....;=• E . 11 

I I 

(4.8) 

sendo: X.~ : estatística de teste, com v graus de liberdade; 

O; : freqüência observada de uma determinada classe ou valor da variável; 

E; : frequência esperada, segundo o modelo testado, dessa classe ou valor da va-

riável; 

11: L:. O; = L;=• E; = número de elementos da amostra; 

k : número de classes ou valores considerados. 

Person mostrou que, se o modelo testado for verdadeiro e se todas as Ei ~ 5, a 

quantidade defmida em (4.8) terá aproximadamente distribuição X 2 com: 

IJ = k -1- li/ (4.9) 

sendo: 11. graus de liberdade; 

k : número de parcelas somadas; 

111 : número de parâmetros do modelo estimados independentemente a partir da 

amostra. 

O teste é unilateral, sendo a hipótese H 0 rejeitada se X.~ > X.~ a 

Para o caso da amostra em estudo nesse trabalho, a hipótese H0 era que a velo

cidade pode ser representada por uma distribuição normal. roi obtido um valor de X.~ = 

10,7 1 c para X.~a = 11 ,07 (ob tido da Tabela A6.4 de Costa Neto [1985], página 249), o 

que satisfaz o teste e mostra que a hipótese pode ser aceita. 
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Método de Kohnogorov-Smirnov 

Nesse método a variável de teste é a maior diferença observada entre a função de distri

buição acumulada do modelo e da amostra. A função de distribuição acumulada do mo

delo testado, ou função de repartição, fom ece as probabilidades F(.-..:.) acumuladas em 

cada ponto, a da amostra cOt-responde ao grático das freqüências relativas acumuladas, 

denominadas G(.'X). O teste consta da verificação do valor: 

d = maxiF(x) - G(x)l (4.10) 

Esse valor d será comparado com um valor crítico tabelado em função de a e 11. 

Se d for maior que esse valor crítico, rejeita-se H 0• 

Assim, usando-se esse método, foi obtido d = 0,342. Ado tando-se a = 5%, tem

se r/,,;,;,0 = 0,361 (obtido da Tabela 6.2 de Cos ta Neto [1985] , página 134). Comparando

se esses dois valores, d < d,ótico> portanto, a hipótese H0 não é rejeitada. 

Após serem realizados esses testes de aderência nos quais a hipótese H0 (a velo

cidade pode ser representada por uma distribuição normal) não pôde ser rejeitada, con

cluiu-se que a variável adere razoavelmente bem ao modelo de distribuição normal. As

sim, o índice usado para indicar o tipo de distribuição de velocidade foi o 1. Os valores 

da variável PFQ1 únrâmetro usado quando a porcentagem de veículos em pelotões não 

é fom ecida pelo usuário e adotada igual e -1) não foi alterado, usando-se o difrl/(lf do 

programa. 

4.5.2 Arquivo VEHS 

No arquivo VEHS são especificados os veículos que serão usados nas simulações. Há 

18 classes de veículos divididos em caminhões, ônibus e automóveis. Para os veículos 

pesados (caminhões e ônibus) são separadas as 10 primeiras classes, sendo as demais 

reservadas para os automóveis. Serão apresentados na Tabela 4.1 5 os nomes originais 

dessas classes que estão disponíveis nesse arquivo. 

Não é necessário usar todas as classes, contanto que as usadas sejam representa

tivas da corrente de tráfego estudada. Botterill (1997] usou sornente as classes dos veícu

los pesados, renomeando-as de acordo com os veículos que compunham o tráfego estu

dado. Analisando o arquivo VEHS daquele trabalho, pode-se observar, que a classe 7, 

originalmente destinada aos ônibus, foi substituída por um outro tipo de caminhão. 
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Tabela 4.15: Classes de veículos disponíveis no TRARR. 

No. Clanes do TRA RR 
1 E xtraordinary vehicle 
2 Large road train 
3 Small road train 
4 Low powered 38 tonner 
5 High powered 38 tonner 
6 Unloadcd arrie. tmck 
7 Bus 
8 4 Tonne truck Qoaded) 
9 1 Tonne tmck Qoaded) 
10 Small tmck 
1 1 Car :Uld caravan 
12 Unagrcssive c:tr. 

13 Low powered car 
14 Average car 
15 Large car 
16 A verage car 
17 Average car 
18 Sports car 

51 

A composição de trá fego apresentada na T abela 4. 16 é relativa à coleta realizada 

no dia 22/ 12/99, no trecho próximo ao quilô metro 33 da rodovia SP255, cujos veículos 

foram devidamente distribuídos pelas classes de veículos disponíveis no T RARR. N a

quele dia, os dados fo ram coletados com três câmeras de vídeo. Entretanto, o tempo de 

fi lmagem não foi o mesmo para todas as coletas, sendo usados somente os dados co

muns às três câmeras, de onde obteve-se uma amostra com 45 veículos no sentido N-S 

e 64 no sentido o posto. 

Tabela 4.16: Composição da corrente de trá fego na SP255 . 

. Quantidade Fn:q_liênáa (!o2 
Tipo de rek11/o N-S S-N N -S S-N 

Carro 16 33 35,55 51,56 
Utilit<lrio 8 9 17,78 14,06 
Rígido pesado 10 8 22,22 12,50 
~ígido leve 4 8 8,89 12,50 
Onilms 1 o 2,22 0,00 
l\·[oto 3 o 6,67 0,00 
Articulado 3 6 6,67 9,38 
Total 45 64 100 100 

A distribuição dos veículos pelas classes do TRAM foi feita após o levantamen

to das semelhanças entre as características fisicas e mecânicas dos veículos observados e 

os disponíveis no arquivo VEHS. Por exemplo, os automóveis Vectra, da Gi'vi e 1\-Iarea 
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da Fiat têm potência e comprimento bastante parecidos com os dos veículos da classe 

Lmge em; e por isso foram colocados nessa categoria. Esses agmpamentos c alocações 

foram feitos com todos os veículos observados. 

O modelo dos caminhões rígidos leves e pesados, dos caminhões articulados, 

dos ônibus e utilitários foi escolhido de acordo com os dados do anuário estatístico pu

blicado em 1999 pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Al'\IFAVEA), do qual foi determinado qual o modelo mais vendido de cada uma dessas 

classes e de cada marca analisada (Volkswagen, Ford, Gencral1vlotors, 1\.ferccdes-Bcnz e 

Scania). Ou seja, o modelo de caminhão, dentre as marcas analisadas, que apresentou o 

maior volume de vendas foi o escolhido para ser usado nas simulações. Por exemplo, a 

classe dos caminhões rígidos leves tinha as seguintes alternativas para o ano de 1997: 

Volkswagen, modelo 8140, com 2.107 unidades; Ford, modelo F-4000, com 3.954 uni

dades; General Motors, modelo 7-110 com 927 unidades; Mercedes-Bcnz, modelo 710, 

com 2.956 unidades; a Scania não possui nenhum modelo nessa categoria. Portanto, 

para a classe denominada "rígido leve" foi adotado o modelo F-4000 da Ford, do qual 

foram adotados os dados sobre o comprimento e o peso usados na simulação. 

As motos foram desconsideradas neste traballw pois o modelo TR.ARR não 

possui uma classe, dentro do arquivo VEHS, representativa deste tipo de veículo. Após 

realizado o procedimento descrito, os tipos dos veículos selecionados para compor o 

arquivo VEHS estão apresentados na Tabela 4.1 7. 

Tabela 4.17: 1'\'Iodelo e marca dos veículos selecionados. 

ClmJ"eJ" do TIV-JRR No. Tipo de 1.-eím/o 
Low powcred 38 to•mcr 4 Rígido pesado 
High powered 38 toiuter 5 Articulado carregndo 
Unloaded artic. Truck 6 Articulado vazio 
Bus 7 Ônibus 
1 Tonne truck Qoaded) 9 Utilitário pesado 
Small tmck 10 Rígido leve 
Car and carava.n<1> 11 Carro com reboque 
Unagressive car. 12 Carro não-agressivo 
Low powered car 13 Carro de baixa potência 
Average car 14 Carro médio I 
Large car 15 Carro grande 
Average car 16 Carro médio II 
Average car 17 Utilitário leve 
Sports car<1> 18 Carro esporte 

Modelo/ 1\lmm seleáonado 
L-1620/MB 
NL12 360 EDC 4x2/Volvo 
NL12 360 EDC 4x2/Volvo 
OF-1721/1\.ffi 
S-10 cabine simples/GM 
F-4000 /F orei 

i\1 (2) 

i\2(2) 

A3<2> 

A4<2> 

i\5(2) 

Saveiro/V\'\' 

Obs.: (1) Os veículos das chtsses 1, 2, 3 e 8 não fonun usados nas simulações. 
(2) Gmpo fonnado por automóveis de características semelhantes. 
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Os dados sobre as características físicas e mecânicas dos veículos escoU1idos são 

apresentados nas Tabelas 4.18 e 4.19 c foram obtidos de literatura técnica dos fabrican

tes, de sites na Intcmct (l'ord, G.M, Volkswagen etc) e de publicações especializadas 

(revista Autodata). No caso dos veículos mais antigos, os dados foram obtidos ele publi

cações especializadas (revista Quatro Rodas) . Na Tabela 4.18 também estão apresenta

dos os automóveis que compõem cada grupo formado. 

Tabela 4.18: Veículos com características semelhantes. 

Potci1tia Compn'mc11to Peso (I } 

No. Modelo/Man·a sc/eáol!ado (k ll1 ~~~2 (!2 
A 1 Kombi/ V\V 42,5 4,505 2,250 

Fusca/V\\' 48,0 4,050 0,801 
A2 Belina 52,8 4,488 0,978 

Caravan 55,7 4,676 1,2 14 
Con>a/Glvl 44,0 3,759 1,32 
Fiesta/Ford 47,6 3,823 0,995 

A3 Gol 1000 16V /V\V 42,0 3,883 1,345 
Palio 1000/Fiat 44,7 3,735 1,290 
Uno i\Wle/Fiat 41,8 3,644 1,260 

A4 Vcctra/GM 90,1 4,495 1,220 
i'vfarea/Fiat 93,0 4,393 1,775 
Escort S\'\/ /Ford 84,0 4,300 1,230 
Golf l.6/VW 74,0 4,149 1,117 

AS J'l'lonza/GI\( 80,6 4,500 1,105 
Polo/V\\1 71,1 4,137 1,480 
Srultana/VW 72,5 4,607 1,535 

Obs.: (1) O valor do peso usado foi o equivalente ao peso bruto total combinado 
(PBTC). 

Tabela 4.19: Características Hsicas e mecânicas dos veículos pesados. 

Potêl!a'(/ Comptimmto Puo Comlmstír~l 

C!aJse Modelo/1Hmm se/edol!ado (_k ll~ ~~~2 (!2 
4 L-1620/MB 150,0 8,662 21,9 D 
5 NL12 360 EDC 4x2/ Vol- 262,0 19,287 42,0 D 

vo carregado 
6 NL12 360 EDC 4x2/ Vol- 262,0 19,287 15,5 D 

vo vazw 
10 F-4000 / F orei 99,3 6,341 10,5 D 

No TRARR é possível gerar até 8 categorias de veículos. Nesta pesquisa foram 

geradas três: "Autos", "Units" c "Artics". A Tabela 4.20 mostra a quantidade de veícu

los de cada classe disponível no TJV\RR c a Tabela 4.21 a distribuição dos veículos de 

acordo com o número de categorias geradas. Os dados apresentados nas Tabelas 4.20 e 

4.21 são relativos aos veículos das correntes de ambos os sentidos de tráfego. 
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Tabela 4.20: Po rcentagem d os veículos em cada classe . 

C/as..-e J'.fodelo/ 1\.Jmm seleciol/(ltlo . QIItllttirlade Freq_iiêllt'Ía (_%2 
4 L-1620 /l'vill 18 16,98 
5 NL1 2 360 EDC 4x2/Volvo carregmlo 4 3,77 
6 NLI2 360 EDC 4x2/Volvo vazio 5 4,72 
7 Ô nibus 1 0,94 
9 S-10 cabine simplcs/Ford 5 4,72 
10 F-4000/Ford 12 11,32 
12 A1 4 3,77 
13 i\2 2 1,89 
14 i\3 26 24,53 
15 A4 3 2,83 
16 AS 15 15,09 
17 Saveiro/V\'\' 10 9,52 

Total lOS 100,00 

Tabela 4.21: Distribuição dos veículos de acordo com as categorias. 

N!Ímero de 
cotrentes geradas Categ01ias .Quantidade Freqiiênria (o/o) 

1 Geral 105 100,00 
Autos 65 61,90 

2 Trucks 40 38,10 
Autos 65 61,90 

3 Units 31 29,52 
Artics 9 8,58 

As simulações foram executadas para cada a lteração nos dados do arqutvo 

VEHS e os resultados comparados entre si e também com os valores o bservados. Essas 

comparações serviram para verificar a intluência do parâmetro alterado nos resultados 

das simulações c também as variações sofridas nos resultados. 

A modificação feita no arquivo VEHS fo i co m relação às classes de veículos. 

Forarn alterados os dados dos veículos pesados de número 4, 5, 6 e 10, que receberam 

uma nova denominação (ver Tabela 4. 17). O s seus dados físicos e mecânicos também 

foram alterados. Esses dados sofreram m o dificações gradativas e combin adas, para a 

análise dos resul tados. Iniciam-se as m odificações somente nos dados do veículo da 

classe 4. E m seguida, volta-se os dados desse veículo para o valor original e modifica-se 

os dados de outro veículo e assim por diante. E m seguida, mantém-se as modificações 

nos dados de um veículo e alternam-se as m odificações dos dados de outros veículos. 

Esse procedimento é feito até que todos os veículos tenham os seus dados modificados 

simultaneam ente. 
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Os dados dos automóveis, representa dos pelas classes de número 11 à 18, foram 

analisados de forma diferente. l'oram feitas simulações com os dados originais e com os 

dados modificados para verificar a influência das alterações nos resultados obtidos, pois 

supõe-se que o desempenho dos automóveis australianos não seja muito diferente do 

dos brasileiros. Os demais veículos (1, 2 ,3 e 8) não foram utilizados nas simulações por 

não haver veículos com características semelhantes na corrente observada e também, 

corno uma forma de facilitar a manipulação dos dados, reduzindo o número de casos a 

serem analisados. 

Outros parâmetros modificados foram o VXP, que representa a relação potên

cia/massa dos veículos quando estão realizando manobras de ultrapassagem e o VNP, 

que representa a relação potência/ massa dos veículos quando não estão realizando ma

nobras de ultrapassagem. 

Os valores para estes parâmetros foram obtidos de dados coletados em balanças 

instaladas nos quilômetros 58 e 110 da rodovia Anhanguera (SP330) [Demarchi & Setti, 

1999]. Para os outros veículos que não se encaixam nessa classificação (os ônibus e as 

caminhonetes), os dados foram obtidos de catálogos fomecidos pelos fabricantes. 

Os valores adotados para os parâmetros VXP e VNP (relação potência/massa 

dos veículos), estão apresentados na Tabela 4.22. 

Tabela 4.22: Valores atribuídos aos parâmetros VXP e VNP (kW / t). 

Clmse Modelo oliginal Modelo Jrmlibmdo 
Tipo de reím/o má ti a r VXP Vf\lP l/).."P VNP 
Caminhão rígido 

Leve lO 50,00 45,00 17,24 9,90 
Pesado 4 5,00 5,00 9,71 5,00 

Caminhão articulado 
Carregado 5 7,00 7,00 8,47 5,81 
Vazio 6 19,00 17,00 19,00 17,00 

4.5.3 Arquivo ROAD 

O arquivo ROAD serve para descrever as características do trecho sendo simulado. 

Estes dados foram obtidos a partir do projeto geométrico da rodovia fornecido pela 

divisão regional do D E R localizada em Ribeirão Preto. 

Os dados levantados a partir do projeto geométrico foram DSS, DEJ\TDS, DUR, 

Be11di11ess, Cbai11age CoJJJJJJe/1/s, Bcmier LlNes, Afl)d/imy Ll11es, Grade e Cume Radius. A defini

ção desses parâmetros está no apresentada na Tabela 4.23. 
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Parrimelro 

DSS 
DENDS 
D UR 

Bel!( I iness 
Chainagc 
Barrier lincs 

Auxiliary lanes 

Sight dist:wce 

Grade 

Curve radius 

Tabela 4.23: Parâmetros do arquivo ROAD. 

D~fimj'lio 

Comprimento de rodovia simulado (m). 
O ponto fmal do comprimento de rodovia simulado (m). 
Comprimento wtitário da rodO\'ia sobre o qual as caracterís ticas da 
rodovia são uniformes. Usa-se, em geral, 100 m. 
G rau de curvatura por wtidade de dis t:lncia (graus/km). 
Pontos do trecho de rodovia simulado. 
.Marcação dos trechos onde são permitidas ou pro ibidas as manobras 
de ultrapassagem: 1 quando não existe nenhuma restrição e - 1, caso 
contrário. 
Exis tência de faixas auxiliares para a realização das manobras de ultra
passagens. Q uando há fa i.xas, marcar T, caso contrário, F. 
Distância de visibilidade de frenagem (m). :lvlarcado para cada ponto 
em cada sentido da faixa. 
Inclinação da rampa. J\cJjves recebem valor pos itivo e declives, nega
tivo. 
Raio da curva horizontal (m). Para trechos retos, considerar como 
sendo uma curva de ra io infmito, dando o valor 9999. 

56 

A marcação da sinalização horizontal que restringe as manobras de ultrapassa

gem é feita de acordo com a mão inglesa de direção, considerando-se que os veículos 

trafeguem na pista da esquerda. 

O valor do 852 percentil de velocidade desejada (DeJir11d 85%ile Speer~ foi deter

minado a partir dos dados obtidos do vídeo, cujo valor corresponde ao 852 percentil das 

velocidades dos veículos livres. 

O utros valores que devem ser modificados nesse arquivo são os dos road speed 

indim, índices usados para estimar a variação da velocidade dos veículos devido a geo

metria da via. Esses valores são lidos do arquivo .MULTIP, cujos valores são calculados 

de acordo com o modelo desenvolvido por \'\latanatada et a/. (1 987] denominado prob

abiliflk J'learfy sla/e Jpeed IIJOde/. 

Os valores desses índjces não foram recalculados e foram adotados do arquivo já 

montado. Esse arquivo possui 630 índices divididos em 4 grupos de velocidade. Cada 

gtupo corresponde a uma categoria de veículo, ou seja, o grupo 1 corresponde ao cami

nhões articulados, o 2 aos caminhões rígidos, o 3 aos automóveis c o 4 aos automóveis 

velozes. 

Os 630 índices são baseados no bendineJs da rodovia, no ângulo de inclinação das 

rampas e nos raios das curvas horizontais de acordo com as seguintes condições: 

• Bendinm~ valores O, I 5, 30, 50, 70, 95, 120, 150, 200 e 250; 
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• Inclinação das rampas : valores 0%, 5% e 7%; 

• Raios das curvas horizontais: valores 9999, 1500, 900, 650, 510, 410, 340, 

290,250,215, 185, 160, 140, 120, 105,95, 85, 75, 65, 55 e 45. 

o /'0(/d Jpeed illde:\,· é determinado para cada trecho ue rodovia de comprimento 

DUR. Por exemplo, se o trecho de rodovia simulado foi dividido em trechos de 100m 

cada um, é necessário determinar um índice para cada um desses trechos de 100m. D e

termina-se o índice a partir do be11di11eJS da rodovia, a inclinação da rampa e o raio da 

curva horizontal no trecho especificado. Em seguida consulta-se o arquivo J'vlULTIP c 

determina-se qual o índice correspondente à esses dados. Para exemplificar o procedi

mento, suponha-se que o be11di11ess da rodovia seja igual a 120 e o tt·echo analisado tenha 

uma rampa de inclinação de 5% e uma curva horizontal ele raio 650 m. Consultando a 

tabela de dados do arquivo :MULTIP, conclui-se que o índice relativo àquele trecho é o 

de número 403. Isso deve ser feito para cada trecho do segmento de rodovia simulado. 

4.6 Verificação da recalibração 

O processo de verificação da recalibração consistiu na comparação dos dados coletados 

no campo com os resultados obtidos na simulação, usando-se os parâmetros preestabe

lecidos no TRARR (arquivo VEHS original) c os novos parâmetros (arquivo VEHS 

modificado) . A comparação foi feita em termos da velocidade média dos veículos, da 

porcentagem de veículos em pelotões (em quatro pontos do trecho) e da taxa de ultra

passagens. 

4.7 Validação do modelo 

Para a validação do modelo é necessária a realização de uma nova coleta de dados, mas 

em um trecho diferente daquele onde foram coletados os dados para a recalibração. 

A validação consiste em executar uma simulação com os dados geométricos (in 

clinação de rampas, raios de curvas horizontais, marcação da sinalização horizontal) e 

sobre o fluxo ele tt·áfego (volume, velocidade média c porcentagem de veículos em pelo

tões) do trecho onde a nova coleta foi realizada. O s resultados assim obtidos serão 

comparados com os dados coletados. D essa comparação, o modelo poderá ser conside

rado ou não recalibrado e válido para ser usado na simulação de rodovias de pista sim

ples do Estado de São Paulo. 
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RECALIBRAÇÃO DO MODELO 

t\ recalibração do modelo é uma das etapas mais importantes do traball10, envolvendo a 

realização de muitas simulações. Este capítulo contém a descrição das simulações que 

fizeram parte dos experimen tos que foram realizados para a recalibração do modelo. 

Uma das van tagens de se usar o TRAiill é que o tempo gasto para executar cada simu

lação é muito curto, da ordem de segundos. Caso contrário, não seria viável adotar este 

procedimento para recalibrar o modelo. 

5.1 O processo de recalibração 

A recalibração do modelo será realizada através da comparação dos resultados obtidos 

nas simulações com os dados coletados em campo. Para esta pesquisa foram adotadas 

duas formas de comparação: através da análise de gráficos e através do cálculo das dife

renças relativas entre os resultados simulados e os uados observados. 

Na maioria dos casos, usou-se a análise grátlca feita por meio da apresentação 

dos pontos relativos aos resultados das simulações em função dos dados observados. Os 

gráficos construídos tinham como abscissa os dados observados e na ordenada os resul

tados simulados c ainda, uma linha diagonal a 45° que serviu como base para a avaliação 

da precisão dos resultados. Ou seja, quanto mais próximo o ponto estiver dessa linha 

diagonal, mell1or o resultado, em que cada ponto representa a relação entre o resultado 

obtido e o respectivo dado observado. 

E m alguns casos, usou-se as diferenças obtidas entre os resultados das simula

ções e os dados observados como outra forma de comparação no processo de recalibra

ção do modelo. Essas diferenças foram calculadas em valores percentuais. 
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5.2 Experimentos de simulação 

Vários experimentos de simulação foram realizados para verificar o efeito da alteração 

dos valores atribuídos aos parâmetros do TRARR e a sua respectiva influência nos resul

tados da simulação . 

Como os resultados dos experimentos de simulação devem ser considerados 

como uma amostra estatística, teve-se o cuidado de replicar cada simulação 30 vezes. 

No TRJ\RR, a replicação de uma simulação é controlada pelo parâmetro NSEED, que é 

usado para criar a seqüência de números aleatórios usados na geração da corren te de 

tráfego simulada. O parâmetro NSEED é um número atribuído pelo usuário, e pode 

variar de O à 999999. Assim, alterando-se o NSEED, é possível replicar uma simulação, 

pois o programa gera uma nova corrente de tráfego, diferente de qualquer outra llue não 

seja baseada no mesmo NSEED. 

Os dados apresentados neste capítulo são referentes à média aritmética dos re

sultados de 30 replicações de cada simulação, obtidas usando-se 30 NSEED diferentes. 

Este tamanho ela amostra foi adotado a partir do teste, baseado em Vasconcelos [1982], 

feito para determinar o tamanho da amÓstra que seria representativa da população estu

dada. 

Assim, segundo Vasconcelos [1982], dada uma certa população P, de média J..l e 

desvio padrão cr, a amostragem de alguns n lores (amostra 11 < P) trará estimativas de 

média (X, diferente de ~t) e desvio padrão (S, diferente de cr). A diferença entre o valor 

estimado e o valor real é chamado então de erro, dado normalmente na forma X ±e, 

num determinado nível de confiança. 

Para uma distribuição Normal: 

• Existe 68,3% de probabilidade de que a média real esteja no in tervalo: 

X - Sx ~ f.l. ~ X + S;y 

• Existe 95,5% de probabilidade de que a média real esteja no intervalo 

X- 2Sx ~ f.l. ~ X+ 2Sx 

(5.1) 

(5.2) 

e ass1m por diante, para qualquer fração de S x, com sua probabilidade 

correspondente. 
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A precisão depende da variância da população e do tamanho da amostra colllida, 

quanto maio r é a variância, maio r deverá ser a amostra para produzir estimativas mais 

prectsas. 

O índice representativo do nível de confiança desejado (k) tem relação com o ti

po de distribuição dos dados. Para o caso de uma cut-va normal, k = 1,0 para 68,3% e k 

= 2,0 para 95,5% (k = 1,96 para 95,0%). 

O tamanho da amostra é dado por: 

(5.3) 

em que d corresponde ao erro admissível. 

A amostra inicial selecionada possuía 10 elementos (11). A m édia ( X ) e o desvio 

padrão (J) calculados foi de 94,7 c 2,3, respectivamente. O desvio padrão da média é: 

(5.4) 

O erro para o nível de confiança de 95,0% é: 

e= k .Sx = 1,96.0,73 =>e= l,5l% 
X 94,7 

(5.5) 

Para um erro de 1% e nível de confian ça de 95%, o tamanho da amostra deve 

ser: 

d = (1%).X = (1%).94,7 => d = 0,947 (5.6) 

N = (k.S) 2 = (1,96.2,3)2 = 22 7 => N = 23 
d 2 0,947 2 

, 
(5.7) 

D esse modo, do resultado obtido no teste, adotou-se uma amostra com 30 ele-

men tos para ser analisada neste trabalho. 

5.2.1 D escrição dos experimento.<; de simulação 

A recalibração do TRARR foi realizada em etapas, nas quais analisava-se o efeito de uma 

mudan ça nos parâmetros do arquivo VEHS. O processo de recalibração foi composto 

por seis experimentos de simulação, cujos obje tivos es tão descritos a seguir. 

Experimento 0: Uso dos parâmetros originais do modelo 

O primeiro experimento de simulação foi realizado man tendo-se os parâmetros o riginais 

do arquivo Vl2HS. Apenas os arquivos TR.AF (cujos dados são usados para descrever a 

~c.:~ 

"A .s:~t\' iblioteca § 1 
~'<- I 
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corrente de tráfego) e ROAD (cujos dados são usados para descrever a geometria c a 

sinalização horizontal da rodovia) foram construídos para retl etir as características do 

trecho estudado. Os resultados assim obtidos serviram como base de comparação para 

os demais. 

Experime11to 1: lnDuêJJcia do 11úmero de categorias g erada.<; 

O TRAR.H. permite que na simulação sejam geradas até oito categorias de veículos atra

vés do parâmetro NSTR, que pertence ao arquivo TRAF. No arquivo VE HS há 18 clas

ses de veículos, que são agregadas para formar cada uma das categorias geradas. Essas 

categorias são estipuladas de acordo com os tipos de veículos observados em campo e 

correspondem à quantidade (em porcentagem) de cada tipo de veículo dentm de cada 

categoria gerada (para maiores detalhes, ver item 4.5. 1, página 51). O objetivo do expe

rimento 1 foi verificar a influência que o número de categorias usado para descrever a 

corrente de tráfego exerce sobre o resultado da simulação. Para tanto, optou-se por usar 

até três categorias de veículos, já que a versão usada não permitia o uso de um número 

maior que três . As categorias geradas nas simulações foram denominadas: 'Autos', que 

inclui os automóveis, os utilitários leves e pesados; 'Units', que inclui os caminhões rígi

dos e os ônibus, e 'Artics',que inclui os caminhões articulados. 

Experime11to 2: Influência do beadway critico adotado para considerar um veicu-

lo em pelotão 

Este experimen to visa determinar o efeito causado nos resultados da simulação pelo 

parâmetro usado pelo TRARR para determinar se um veículo está trafegando sozinho 

ou se faz parte de um pelotão (TFOL). Pela lógica do TRARR, estabelece-se um beadJIIq)' 

crítico: se o beadJIIq)' en tre dois veículos sucessivos for menor que es te valor, o programa 

considera que eles forman1 um pelotão, caso contrário, o programa considera que eles 

estão viajando isoladamente. Diversas medidas são afe t.1.das por este parâmetro, dentre 

elas, a porcentagem de veículos que trafegam em pelotão- a partir de que pode-se esta

belecer o nível de serviço em cada ponto elo trecho estudado. Neste experimento os 

valores de TFOL variaram entre 3,0 e 5,0 s, visando determinar o mellw r valor de 

TFOL. 
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Experimento 3: Uso dos parâmetros originaí.r; dos autom6veis 

Cada classe de veículo disponível no arquivo VEHS no TJWill possui um conjunto de 

parâmetros relativos às caracterís ticas físicas e mecânicas dos veículos e comportamen tais 

dos motoristas que estão dirigindo esses veículos. 1\ diferença entre esse caso e o primeiro 

realizado (experimento O) está no fato de que somente os parâmetros relativos aos veícu

los pesados foram modificados, mantendo-se os parâmetros o riginais das classes dos 

automóveis. Os parâmetros modificados foram: a relação potência/massa usada em 

situações de não-ultrapassagem (T/1\ll"'); a relação po tência/massa usada em ultrapassa

gens; o comprimento do veículo (VLl\~ e a massa elo veículo (VFCF) . Esses parâmetros 

foram modificados para os veículos elas classes 4 (caminhão rígido pesado), 5 (caminhão 

articulado carregado), 6 (caminhão articulado vazio) e 10 (caminhão rígido leve). 

Experimento 4: Alteração dos parâmetros descritivos dos autom6veis e dos vef-

CLÚos pesados 

1 este experimen to foi mantida a modificação feita no experimen to 3 nos parâmetros 

descritivos elas características físicas e mecânicas dos veículos pesados e modificados os 

valores desses mesmos parâmetros para os automóveis. O objetivo foi observar a intlu

ência da variação conjunta desses valores nos resultados da simulação. As classes repre

sentativas dos veículos pesados usadas fo ram as mesmas do experimen to anterio r e as 

classes dos automóveis foram as de número 12 à 17. 

Experimento 5: Alteração do parâmetro descritivo da velocidade dos vefctúos 

Neste experimento foi alterado o parâmetro descritivo da velocidade média dos auto

móveis, L/F. Esse parâmetro, que varia entre 1 e 4, estipula a velocidade na qual o mo

torisL'l irá viajar de acordo com o tipo de veículo. O número 1 corresponde aos veículos 

articulados; o 2 aos caminhões rígidos; o 3 aos automóveis e o 4 aos automóveis velo

zes . Desse modo, a atribuição dos valores de LTF foi feita ela seguinte forma: as classes 

1, 2, 3, 5 e 6 receberam LTF igual a l; as classes 4, 7, 8 e 10 receberam LTF igual a 2; as 

classes 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e p receberam LTF igual a 3 e a classe 18 recebeu LTF 

igual a 4. 
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Experime11to 6: !JJOuêJJcia do (?wppy speed factor" 

Na lógica do TJWm o hapf>J' Jpeed.factor é um parâmetro que representa o comporta

mento do motorista com relação aos pelotões. Dependendo do valor do happy Jpeed.far

!01; o comportamen to do motorista será mais ou menos agressivo, o que afeta o número 

de ultrapassagens realizadas. A determinação do melhor valor do bapp;• Jpeed .factor foi 

feita por meio de uma análise paramétrica, na qual o efeito da variação desse parâmetro 

sobre o número de manobras de ultrapassagem foi verificado. Esta modificação foi feita 

somente para as classes correspondente aos automóveis, já que a maioria das ultrapassa

gens são realizadas sobre os veículos pesados, geralmente os líderes de pelotões. 

5.2.2 Di.c;cussão dos resultados obtidos 110 processo de recalibração 

Os resultados dos experimentos de simulação são descritos neste item. Como o arquivo 

de saída do TRl-\RR fornece muitos dados (ver Anexo B), a análise foi realizada para 

algumas medidas de desempenho selecionadas, que são: 

1. Velocidade média no trecho de cada categoria de veículo, obtida para cada dire

ção de tráfego; 

2. Porcentagen1 de veículos em pelotões, medida em pontos específicos da rodovi

a, em cada faixa de tráfego; 

3. Ta.'-:a de ultrapassagens, que correspondc ao número de veículos ultrapassados 

em relação ao número total de veículos e à extensão do trecho simulado, medida 

para cada direção de tráfego. 

Os resultados dos experimentos realizados são apresentados e discutidos nos i

tens seguin tes. 

Experime11to 0: Uso dos parâmetros originais do modelo 

O experimento O foi realizado para que fossem obtidos os resultados que serviram de 

base para as comparações com os dados observados e os resultados das demais simula

ções. Essas comparações foram feitas para analisar a possível melhora dos resultados de 

acordo com as modificações feitas nos arquivos de dados do TRARR. Assim, a simula

ção usando-se os parâmetros originais dos arquivos VEHS e OBS fomeceu os resulta

dos apresentados nas Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 e nas Figuras 5.1 à 5.4. 
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1\ f'igura 5.1 mostra a representação gl'áfica dos dados apresentados na Tabela 

5.1 , onde pode ser no tada a variação nos resultados obtidos através da dispersão dos 

pontos. 

Tabela 5.1: Velocidade média observada e simulada no experimento O. 

Tipos/ mteg01ias de Va!onJs 
reímlos obsemados I 
A lfiOIJIÓI'f!lJ 102,9 101,2 
Caminhões ligidos 86,1 95,6 
Caminhões arlimlados 84,6 97,0 
Commle IÍnim 95,4 99,2 

I categoria de w ículos 
2 categorias de n ículos 

e 3 categorias de \"CÍCulos 

80,0 

80,0 85,0 90,0 

Veloâdade media (kmh) 
N !ÍJJJero de mfegorias geradas 

2 
97,6 
88,0 
89,4 
94,1 

C Caminhões unitários 

6 Caminhões articulados 

X Corrente única 

95,0 100,0 

Velocidade observada (km/ h) 

3 
98,1 
88,4 
96,2 
95,1 

Figura 5.1: Velocidade média dos veículos obtida no experimento O. 

Ainda pelo gráfico, pode-se observar que não há uma constância nos resultados, 

existindo variação tanto pelo tipo de veículo considerado como pelo número de 

categorias geradas. Para 1 categoria, a velocidade obtida para os automóveis foi muito 

próxima (ó = -1,65%), não ocorrendo o mesmo para os caminhões rígidos e articulados 

(ó em tom o de 13%). Agora, considerando automóveis, houve variação de acordo com 

o número de categorias geradas, sendo obtidos os valores mais próximos para I e 3 

categorias geradas. Já para os caminhões articulados, a menor cliferença ficou para 2 

categorias geradas. 
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Tabela 5.2: Porcentagem de veículos em pelotões observada e simulada no 

experimento O. 

52,0 

Pom?lltage//1 de reímlos e111 pelotôrs 
Sentido N-S Sentido S-1\T 

Pontoi Obiemado Slimt!ado O bmmdo Si11111lado 
I mtegon'a gerada 

I 26,8 30,8 47,4 43,9 
li 25,4 35,2 47,1 46,8 
lll 27,0 34,7 43,7 50,1 
IV 26,5 36,5 44,6 49,6 

2 mlegotias geradas 
I 26,8 31,6 47,4 44,8 
Il 25,4 37,0 47,1 46,3 
UI 27,0 36,0 43,7 49,4 
IV 26,5 37,8 44,6 49,1 

3 categorias geradas 
I 26,8 3 1,2 47,4 45,0 
rr 25,4 36,7 47,1 46,6 
lll 27,0 36,1 43,7 50,0 
IV 26,5 37,7 44,6 49,4 

O bs.: O esquema com a posição destes pontos pode ser visto na Fil,rura 4. 7, p:ígina 
34. 

I categoria de \'CÍculos 
/ 40,0 

2 categorias de Ycículos )( 
......... 50,0 
~ - ~ 

. 3 categorias J e \'eÍculos -

I categoria de \'eículos 
e 2 categorias de \'Cfculos 
e3 categorias J e \'dculos 

~ 36,0 +---A-1----+----,f------1 
~ 

.g 
t'l 

'3 
.§ 
fJl ... 
o 

~ 

48,0 

46,0 

44,0 

42,0 

1/ - OI 

r Á C li 
AIII -

1/ 
-

)(IV • 
/ SentidoS-N 

42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 

Valor observado(%) 

"-.,./ OI 

IJII 

t---.,.,.--t----if----+- A 111 
)(IV 

Sentido N-S 
24,0 +-- - t-- - 1---- ---t 

24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 

Valor observado (%) 

Figura 5.2: Porcen tagem de veículos em pelotões obtida no experimento O. 

Como uma das medidas de desempenho mais importan tes na análise de rodovias 

de pista simples é a porcentagem de veículos que viajam em pelotões, a influência do 

número de categorias geradas sobre esta medida de desempenho foi também analisada. 

A Tabela 5.2 apresenta a variação da porcen tagem de veículos que trafega em pelotões 
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ao longo do trecho, em cada sentido, em função do número de categorias usadas. A 

Figura 5.2 mostra a representação gráfica dos resultados apresentados na Tabela 5.2. 

Pode-se notar que a maioria dos valores previstos para a porcentagem de 

veículos em pelo tões, em todos os pontos no sentido N-S c nos pontos IIJ e IV no 

sen tido S-N, foram superestimados pelo programa. 

A Tabela 5.3 mostra a taxa de ultrapassagens observada e obtida na simulação 

em função do número de categorias usadas. A ta.'>:a de ultrapassagens é definida como a 

relação entre o número de veículos ultrapassados e o produto do número total de 

veículos pela extensão do trecho, medida em ultrap/veíc.km. 

Tabela 5.3: Tmm de ultrapassagens observada e simulada no experimento O. 

Ndmero de 
mtegon'aJ gemrlaJ 

I 
2 
3 

Valon?J obsemados 

Ta.'o;'tJ de fllll?l)aYmgeiiJ' 
(flltmp/ toek.k1ll} 

Sentido N-S Smtirlo S -N 
0,072 0,124 
0,087 0,147 
0,084 0,140 
0,068 0,104 

0,065 0,080 0,095 0,110 0,125 0,140 0,155 

Valor observado (ultrap/veíc.km) 

Figura 5.3: Ta."a de ultrapassagens obtida no experimen to O. 

Como pode ser visto no gráfico da Pigura 5.3, a tm.:a de ultrapassagens dos 

veículos prevista no trecho foi superestimada para ambos os sentidos de tráfego. Essas 

diferenças podem ter ocorrido devido, principalmen te, à imprecisão dos dados 

coletados, pois esse é um parâmch·o difícil de ser observado em campo. 
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Essa ta:-::a é função do número de ultrapassagens realizadas no trecho de rodovia 

estudado. Para o seu cálcu lo, é necessário levantar o número de ultrapassagens realiza

das ao longo do trecho da via estudada. Entretanto, nem sempre se tem um local ade

quado, como um morro, em que é possível ter uma visão completa do trecho. O u então, 

quando esse local existe, muitas vezes não é possível enxergar nitidamente os veículos. 

Além disso, é comum ocorrerem várias ultrapassagens ao mesmo tempo, em partes dis

tintas da via, tanto numa mesma direção de tráfego, como em direções distintas. 

Experime11to 1: /JJOuêJJcia do 11úmero de categorias geradas 

No experimento anterior, foram realizadas simulações com uma, duas e três categorias 

de veículos. 1\.fas como pode ser visto, os resultados variaram de acordo com o número 

de categorias geradas. Este experimento serviu para a definir o melhor número de cate

gorias usadas nas simulações. Esta escolha foi feita através da análise do fluxo de tráfego 

gerado para cada tipo de veículo simulado. Segundo Archilla & 1'vforrall [1995], é muito 

importante que a composição do tráfego simulada seja a mais próxima possível ela ob

servada, já que existe grande variação na velocidade entre os diferentes tipos de veículos. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5.4 e 5.5. 

Tabela 5.4: Fluxo de tráfego observado e simulado no experimento 1. 

FI11.YO de tráfego 
Tipos I mteg01ias de Valores NIÍmero de mlegon'as gemdas 
reímlos obsemtldos 1 2 3 
AIIIOIIIÓ/'fÚ 260 264 261 261 
Cami11hões 1igidos 124 120 124 124 
Camti1hões mtimlados 36 38 36 36 
Com!llle 1Í11im 420 422 421 421 

Tabela 5.5: Fluxo de tráfego, em porcentagem, observado e simulado no experimento 1 

Fl11xo r/e tráfego {%) 
Tipos I mteg01ias Valor11s N !Ímero de mteg01ias gemdas 
de Jleímlos obsemados 1 11 2 11 3 11 
AIIIO!IIÓI'fÚ 61,9 62,6 0,7 62,0 0,1 62,0 0,1 
Cami11bões dgidos 29,5 28,4 -1,1 29,5 0,0 29,5 0,0 
Cami11hões mtimlmlos 8,6 9,0 0,4 8,5 -0,1 8,5 -0,1 

Pelos dados apresentados nas Tabelas 5.4 e 5.5, valores muitos próximos foram 

alcançados gerando-se duas e três categorias de veículos, obtendo-se a menor diferença 

(0,1 %) para os caminhões rígidos. 
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Outra forma de verificar a influência da variação no número de categorias gera

das é através da diferença percentual entre os resultados obtidos. Essa diferença percen

tual foi calculada através da seguinte equação: 

(5.8) 

em que Y : resultado obtido com a simulação; 

Y : dado observado em campo. 

As diferenças assim obtidas estão organizadas na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6: Diferença entre os fluxos de tráfego observados e simulados no experimen
to l. 

Tipos/mteg01ias de 
l'fímlos 
AIIIOIJ/Ó/.'f/S 

Cami111Jões tigidoi 
Cami111Jõu arlimlados 
Con-e11/e 1Í11im 

Di(ermras e111re os [/11.Yos de lrrifego (%) 

1 
1,54 

-3,23 
5,56 
0,48 

N!Ímero de mlegorias gemdai 
2 

0,38 
0,00 
0,00 
0,48 

3 
0,38 
0,00 
0,00 
0,48 

Pelos dados apresentados na Tabela 5.6, pode-se notar que as diferenças percen

tuais entre os valores observados e os obtidos na simulação não foram constantes. O 

uso de uma única categoria distorce significativamente o número de caminhões articula

dos no fluxo de tráfego, ainda que praticamente não exista diferença entre o volume 

total gerado e o observado. Pode-se perceber que a menor diferença ocorre quando a 

simulação é feita com duas e três categorias (automóveis, caminhões rígidos e cami

nhões articulados). 

Levando-se isso em conta e também a possibilidade de se ter um maior detaU1a

mento dos dados de entrada relativos às categorias de veículos obset-vadas, todas as si

mulações realizadas posteriormente foram feitas com três categorias de veículos. 

ExperÍJnento 2: lnOuência do l1eadway critico adotado para considerar um veicu

lo em pelotão 

Pela lógica do TRARR, um veículo é considerado como viajando em pelotão se o bearl

wqy entre si e o veículo que o precede for menor que um valor preestabelecido. No 
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TRARR o parâmetro IFOL é usado para definir este beadJJ''!)'· Neste experimento, seu 

valor variou entre 3,0 e 5,0 s e observou-se o efeito dessa variação sobre a velocidade 

média dos veículos, a ta.'Xa de ultrapassagens c a porcentagem de veículos que viajam em 

pelotões. 

Para cada tempo considerado, um conjunto de resultados foi obtido, do qual 

pode ser observado <-1ue a velocidade média dos veículos c a ta."a de ultrapassagens não 

variaram, sendo os mesmos que os obtidos no experimento 1. Os valores das velocida

des obtidos estão apresentados na Tabela 5.7 

Tabela 5.7: Velocidade média obtida nos experimentos 1 e 2. 

Categ01ia reimlar 
A11tomóreis 
Caminhões ligidoi 
Caminhões mti~'lt!ados 
Commle IÍilim 

Velotidade média (kmh) 

98,1 102,9 
88,4 86,1 
96,2 84,6 
95,1 95,4 

As taxas de ultrapassagens obtidas foram iguais a 0,084 ultrap/ veíc.km na dire

ção N-S e 0,140 ultrap/veíc.km na direção S-N. 

Pode-se observar também que a porcentagem de veículos em pelotões é um fa

tor sensível a qualquer variação desse parâmetro. Ou seja, quanto maior o tempo para 

considerar um veículo em pelotão, maior é a quantidade ele veículos em pelotões consi

derada pelo modelo. Isso pode ser visto através dos resultados mostrados na Tabela 5.8 

e Figura 5.4. 

Essa relação entre o bead)}l(!)' para se considerar um veículo em pelotão e porcen

tagem de veículos em pelotões já era esperada e reflete o que acontece na realiclacle, pois 

se o beadJJI{!)' crítico aumenta, a porcentagem de veículos em pelotão também deve au

mentar. Nesta recalibração, o modelo superestimou a porcentagem de veículos em pelo

tão na direção N-S c, do conh·ário, subestimou na direção S-N. Para 5,0s, a diferença 

entre os valores simulados e os observados foi de 16,5% na direção N-S e - 5,1% na 

direção S-N. Para 3,0 s, as diferenças foram 2,3% na direção N-S c -15,8% na direção S

N . 
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Tabela 5.8: Porcentagem de veículos em pelotões obtida no experimento 2. 

Pomntagem de reímloJ em pelotõeJ 
Sentido N-S Sentido S-N 

Pontos O lmmado Sim ularlo Olm171t7do Simular/o 
HeadJ/1{!)' = 3 ,O J 

I 26,8 27,4 47,4 39,9 
li 25,4 30,2 47,1 37,6 
lii 27,0 29,1 43,7 41,1 
IV 26,5 30,2 44,6 407 

Headwqy = 4,0 s 
I 26,8 28,8 47,4 42,9 
li 25,4 34,2 47,1 43,2 
UI 27,0 33,2 43,7 46,3 
IV 26,5 34,7 44,6 46,3 

Headwqy = 5,0 s 
1 26,8 31,2 47,4 45,0 
II 25,4 36,7 47,1 46,6 
JII 27,0 36,1 43,7 50,0 
TV 26,5 37,7 44,6 49,4 
Obs.: O esquema com a posição destes pontos pode se r visto na Figura 4.7, 

página 34. 

54,0 

~ 50,0 
~ 
.g 

46,0 

1 42,0 VI ... 

~ 38,0 

Sentido S-N / 
// () I 

.A. \i 011 

/ A III 
~ X IV v X • 3,0 s v ... 4,0 s 

.S,Os 

40,0 ...... - - -.----.--- -.---, 

34,0 

Sentido N-S 

I 

24,0 -r---+-- --11-----1---1 

34,0 38,0 42,0 46,0 50,0 54,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 

Valor observado(%) Valor observado (%) 

Figura 5.4: Porcentagem de veículos em pelotões obtida no experimento 2. 

Analisando as diferenças obtidas, optou-se por usar 5,0 s como o tempo de 

beadJJ'f!)' para se considerar um veículo em pelotão, apesar de ter sido o <.]ue forneceu a 

maior diferença entre a porcentagem de veículos em pelotões observada e a simulada, 

uma vez que esse valor é o de uso corrente [TRB, 1985]. 
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Experúne11to 3: U.m dO!; parâmetros origi11ais do.Y automóveis 

Neste experimento foram alterados os parâmetros sobre os veículos das classes 4 (cami

nhões rígidos pesados), 5 (caminhões articulados carregados), 6 (caminhões articulados 

vazios) e 10 (caminhões rígidos leves), de acordo com o descrito no item 5.1. Os parâ

metros modificados incluem relação potência/massa, comprimento e peso dessas clas

ses de veículos, enquanto que os parâmetros dos automóveis permaneceram inalterados. 

Comparando-se os dados observados e os resultados obtidos nas simulações rea

lizadas após a realização dessas alterações, pode-se observar que não houve variação 

significativa dos resultados com relação a nenhuma variável estudada nesse trecho, sen

do os resultados apresentados nas Tabela 5.9 e 5.10. 

Tabela 5.9: Porcentagem de veículos em pelotões obtida no experimento 3. 

PontoJ 
I 
li 
lii 
IV 

P01nmtagem de t.•eímloJ em pelotões 
Sentido N-S Smtido S-N 

31,1 44,8 
36,4 46,4 
35,6 49,7 
36,9 48,9 

Tabela 5.10: Velocidade média obtida no experimento 3. 

Categ01ia reimlar 
Alllomól'ei s 
Caminhões 1fgidos 
Caminhõu artimlados 
Comwte 1ínim 

Veloârlade 111irlia (kmh) 
98,3 
87,7 
96,0 
95,0 

A ta.'Xa de ultrapassagens simulada foi igual a 0,084 ultrap /veíc.km no sen tido N

S e 0,143 ultrap/veíc.km no sentido S-N. 

Experime11to 4: Alteração 11os parâmetros descritivos dos automóveis e dos vef-

culos pesados 

Nes te experimento, os valores dos parâmetros descritivos das características físicas e 

mecânicas dos automóveis e dos veículos pesados foram modificados simultaneamente. 

Os resultados obtidos para esse caso não sofreram nenhuma modificação e foram 

praticamente idênticos aos obtidos no experimento 3. Apesar de somente os parâmetros 

das classes de 12 à l7 terem sido alterados, foram usados os parâmetros originais do 

arquivo 'lEHS relativos à todas as classes dos automóveis (classes 11 à 18) em todas as 

simulações executadas posteriormente a este experimento. Os parâmetros descritivos 
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ções executadas posteriormente a este experimento. Os parâmetros descritivos dos veí

culos pesados usados nas simulações estão apresenta dos na Tabela 5.11 

Tabela 5.11 Parâmetros descritivos dos veículos pesados. 

Clr1sse Parti111etro 
Tipo de rdmlo reimlar VNP VXP VLJ.\1 VFCF 

Cami.nhão rígido 
Leve 10 9,90 17,24 6,34 10,50 
Pesado 4 5,00 9,71 8,66 21,90 

Caminhão articulado 
Carregado 5 5,81 8,47 19,29 42,20 
V;1zio 6 17,00 19,00 19,29 15,50 

Experíme11to 5: Alteração do parâmetro descritivo da velocidade dos veiculas 

A velocidade desenvolvida pelos veículos na simulação é estipulada pelo parâmetro LIF 

- deJired speed group, que está relacionado com o road Jpeed i11dev\~ um parâmetro definido 

no arquivo ROAD. Cada trecho simulado da rodovia tem um valor para esse índice, 

definido de acordo com geometria da via (inclinação da rampa e raio de curvas horizon

tais), e que é responsável pelas variações na velocidade dos veículos de acordo com a 

geometria da via e do tipo de veículo. 

Estão disponíveis 630 valores de road Jpeed i11dex no arquivo i'vlULTIP, e que de

pendem do alinhamento (be11di11ess) da rodovia (1 O valores), das rampas (3 valores) e do 

raios das curvas horizontais (21 valores). A combinação desses valores fornece os 630 

valores disponíveis. O parâmeu·o LIF varia de 1 à 4, sendo o valor 1 representativo dos 

caminhões articulados, o 2 dos caminhões rígidos, o 3 dos automóveis e o 4 dos auto

móveis velozes. Assim, para cada um dos 630 índices existem quau·o valores, relativos a 

cada um dos valores de LIF possíveis. 

Neste experimento, os valores atribuídos ao LIF foram substituídos de acordo 

com o tipo de veículo (caminhão articulado, caminhão rígido, automóvel ou automóvel 

Tabela 5.12: Velocidade média obtida no experimento 5. 

Velocidade 111édia (_kmiJ2 
TipOJ/mtegolias Valores Resultados obtidos 110s e.:xp_elime!ltos 
de reímlos obseJ71ados 3 11 4 11 5 11 
AulomÓI'CÜ 102,9 98,3 -4,44 98,5 -4,29 97,8 -4,97 
Calllillbõu ligidos 86,1 87,7 1,82 87,7 1,85 88,0 2,20 
Cami111Jões m1imlados 84,6 96,0 13,47 96,0 13,48 89,7 6,05 
Commte IÍ11im 95,4 95,0 -0,45 95,1 -0,33 94,2 -1,25 
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veloz), já que a numeração original não estava de acordo com este critério. Para efeito 

de comparação, juntamente com os resultados obtidos no experimento 5 estão apresen

tados os resultados obtidos nos experimentos 3 e 4. Estes resultados estão apresentados 

nas Tabelas 5.12, 5.1 3 e 5.14. 

Tabela 5.13: Porcentagem ele veículos em pelotões obtida no experimento 5. 

Pom:ntage111 de t'r?ímlos e111 pelotõt'J 
Sentido N-S Sentido S-N 

Pontos ObJemado Si11111lado ObJ·ermdo s illlll kld o 
E:xpen'111ento 3 

I 26,8 31,1 47,4 44,8 
li 25,4 36,4 47,1 46,4 
III 27,0 35,6 43,7 49,7 
IV 26,5 36,9 44,6 48,9 

H:pmiJJento 4 
I 26,8 31,1 47,4 44,7 
li 25,4 36,4 47,1 46,2 
III 27,0 35,6 43,7 49,6 
IV 26,5 36,8 44,6 48,8 

E.\.jJmÍIIenlo 5 
r 26,8 31,2 47,4 44,6 
II 25,4 36,3 47,1 45,8 
ITI 27,0 35,4 43,7 48,9 
l V 26,5 37,0 44,6 48,4 

Obs.: O esquema com a posição destes pontos pode ser visto na Figura 4.7, página 
34. 

Tabela 5.14: Ta"Xa de ultrapassagens obtida no experimento 5. 

E.ypen/;;ento 

3 
4 
5 

Valores obsen1ados 

Ta:w1 de 11ltmprmagens 
(11/trap/ rek.km) 

Sentido N-S Sentido S·N 
0,084 0,143 
0,087 0,147 
0,084 0,146 
0,068 0,104 

Como já era de se esperar, este parâmetro influencia principalmente na velocida

de média dos veículos, melhorando os valores obtidos e diminuindo as diferenças entre 

os valores observados c os simulados. A melhora majs sign ificativa foi obtida na veloci

dade dos caminhões articulados, em que a diferença caiu de 13,47% para 6,05%. Os 

demais valores perm~meceram praticamente os mesmos. 

Dessa forma, os novos valores adotados para o parâmetro L IF foram mantidos 

nas demais simulações e são: as classes 1, 2, 3, 5 e 6 receberam LIF igual a 1; as classes 
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4, 7, 8 c 10 receberam LTF igual a 2; as classes 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 c 17 receberam 

LW igual a 3 e a classe 18 recebeu LIF igual a 4. 

Experimento 6: /nOuência do ubappy speed factor" 

Na lógica do TRAJU~, o bapP.y speed foclor serve para indicar quanto os motoristas que 

trafegam em pelotões sentem-se compelidos a ultrapassar. O maior valor que esse fator 

pode assumir é 1,0, o que significa que os motoristas estão "menos satisfeitos" em viajar 

num pelotão. Os veículos pesados, cujos motoristas estão acostumados a viajar em pelo

tões, têm bappj• speed facto r igual a 1 ,0. 

Neste experimen to, estudou-se o efeito da variação do bappy speedfmtor para au

tomóveis sobre a porcentagem de veículos em pelotão e sobre a ta."a de ultrapassagens. 

Foram feitas modificações simultâneas nos valores do VI-ISFN (quando não há faixa 

auxiliar para ultrapassagem) e executadas as simulações com os demais parâmetros inal

terados. Os resultados obtidos para a porcentagem de veículos em pelotão, para a velo

cidade média e para a tm-::a de ultrapassagens estão apresentados nas Tabelas 5. 15, 5.16 e 

5. 17. 

Tabela 5.15: Porcentagem de veículos em pelotões obtida no experimento 6. 

Pommta,gem de reÍt.'!t!oJ em /:_elotõu 
Happ] speed Sentido N-S Sentido S-N 
fodor 1 li 111 I V I II JJI I V 

0,50 36,1 40,3 41,0 45,2 51,2 55,2 57,1 59,0 
0,55 36,1 40,2 40,9 45,1 51,0 54,9 56,9 58,9 
0,60 36,1 40,0 40,7 44,8 50,6 54,3 56,2 58,3 
0,65 36,1 39,6 40,0 44,2 50,0 53,4 55,4 57,5 
0,70 36,1 39,0 39,0 43,0 49,2 52,0 54,2 56,2 
0,75 36,2 38,5 38,0 41,7 48,2 50,3 52,6 54,3 
0,80 36,3 38,0 37,0 40,1 47,1 48,7 51,1 52,3 
0,81 36,3 37,9 36,8 39,8 46,9 48,4 50,8 52,0 
0,82 36,3 37,8 36,6 39,5 46,7 48,2 50,6 51,6 
0,83 36,3 37,6 36,5 39,2 46,4 47,8 50,4 51,2 
0,84 36,3 37,5 36,4 38,9 46,2 47,6 50,1 50,8 
0,85 36,3 37,4 36,3 38,5 46,0 47,3 49,9 50,5 
0,90 36,2 36,8 36,0 37,6 45,2 46,5 49,4 49,0 
0,95 36,2 36,5 35,5 37,1 44,7 46,0 49,0 48,5 
1,00 36,2 36,1 35,2 37,0 44,5 45,7 48,8 48,2 

Valon's obsemadoJ 26,8 25,4 27,0 26,5 47,4 47,1 43,7 44,6 
Obs.: O esquema com a posição destes pontos pode ser visto na Figura 4.7, p:ígina 34. 
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Figura 5.5: E feito do brrpP.J• speedfadorsobre a porcentagem de veículos em pelotões. 

Tabela 5.16: Velocidade média obtida no experimento 6. 

Happj• Jpeed A ulomót-'eis 
Velotidade méditt {_km/ h2 
Ca/J/tilhõu Caminhões Con-en/e 

fado r tmilálios arlimlados IÍnim 
0,50 92,2 87,4 89,0 90,5 
0,55 92,3 87,4 89,0 90,6 
0,60 92,6 87,4 89,0 90,8 
0,65 93,2 87,5 89,1 91,2 
0,70 94,0 87,6 89,2 91,7 
0,75 95,0 87,7 89,3 92,3 
0,80 95,9 87,8 89,5 93,0 
0,81 96,1 87,8 89,5 93,1 
0,82 96,3 87,8 89,5 93,2 
0,83 96,5 87,9 89,5 93,3 
0,84 96,6 87,9 89,5 93,5 
0,85 96,8 87,9 89,6 93,6 
0,90 97,4 88,0 89,6 93,9 
0,95 97,7 88,0 89,7 94,2 
1,00 97,8 88,0 89,7 94,3 

Obmwdos 102,9 86,1 84,6 95,4 

Pode-se perceber pelos gráficos das Figuras 5.5 e 5.6 que uma redução excessiva 

do brrJPJ' speed.factor aumenta a diferença enu·e os resultados da simulação e os valores 

observados em campo. Com base nos resultados de análise paraméu·ica realizada entre 

os resultados das simulações apresentados na Tabela 5.17, adotou-se o valor 0,83 para o 

parâmetro VHSFN, já que o trecho observado não possuía fai."Xa adicional. 
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Figura 5.6: Efeito do happy speed.fm"/orna velocidade média dos veículos. 

Tabela 5.17: Ta.xa de ultrapassagens obtida no experimento 6. 

Hffll/.?)' p_eed fj1dor SentidoN-S ll Sentido S-N ll 
0,50 0,015 78,33 0,022 78,94 
0,55 0,016 76,76 0,028 73,37 
0,60 0,019 72,79 0,038 63,56 
0,65 0,024 64,51 0,050 51,54 
0,70 0,032 52,55 0,066 36,41 
0,75 0,044 35,69 0,087 16,63 
0,80 0,056 18,04 0,104 -0,19 
0,81 0,058 14,85 0,108 -3,56 
0,82 0,060 11,32 0,111 -6,99 
0,83 0,063 7,99 0,115 -10,35 
0,84 0,065 4,36 0,118 -13,69 
0,85 0,068 0,69 0,1 21 -15,90 
0,90 0,076 -11,52 0,134 -29,13 
0,95 0,082 -20,54 0,'144 -38,65 
1,00 0,085 -24,26 0,148 -42,12 

V riloreJ obsemado.r 0,068 0,104 

5.3 Resumo das alterações feitas nos parâmetros do arquivo VEHS 

Em função dos resultados dos experimentos de simulação, a recalibração do modelo 

TRARR consistiu em alterar seis parâmetros do arquivo VEHS: 

• UF: descritor da velocidade desejada; 

• VHSFN: hcpPJ' speedfadorpara trechos sem faixas adicionais; 

• VNP: m<Lxima relação potência/massa usada em situação normal (kw/t); 

• VXP: máxima relação potência/massa usada em ultrapassagens (k·w/t); 
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• VLN: comprimento do veículo (m); e 

• VFCF: massa do veículo (t). 

A Tabela 5. 18 mostra os novos valores adotados para estes parâmetros. 

Tabela 5.18: Valores dos parâmetros mecânicos alterados na recalibração do modelo. 

C/as . .-e Pt~~iimelro 

Tipo de reímlo reimlar VNP VXP VL1.\T VFCP 
Caminhão rígido 

Leve 10 9,90 17,24 6,34 10,50 
Pesado 4 5,00 9,7 1 8,66 21,9 

O uninhão articulado 
Carregado 5 5,81 8,47 19,29 42,20 
Vazio 6 17,00 19,00 19,29 15,50 

Tabela 5.19: Valores dos parâmetros comportamentais alterados na rccalibração do 
modelo. 

Classe Parâmetro 
Tipo de reímlo reimlar LTF V HSFJ\T 

Automóvel 
Comum 11 à 16 3 0,83 
Esporte 18 4 0,83 

Utilitário 
Leve 17 3 0,83 
Pesado 9 3 1,00 

Ônibus 7 2 1,00 
Caminhão rígido 

Leve 10 2 1,00 
Pesado 4 2 1,00 
Extra-pesado 8 2 1,00 

Caminhão articulado 
Carregado 5 1 1,00 
Vazio 6 1 1,00 

Caminhão extra-~esado 1 à 3 1 1,00 

5.4 Conclusões 

i\ rccalibração do modelo foi feita através da comparação de resultados de simulações 

que usavam o arquivo VEHS original e simulações realizadas com um arquivo VEHS 

modificado, visando recalibrar certos parâmetros do modelo para que a simulação me

lhor represen tasse o comportamento observado no campo. Essas comparações foram 

feitas em termos das seguintes medidas de desempenho: 

• Composição do fluxo de tráfego gerado pelo modelo; 

• !'vlédia da distribuição de velocidades da corrente de tráfego; 
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• ivlédia da distribuição de velocidades para cada categoria veicular; 

• Porcentagem de veículos em pelotões; e 

• Taxa de ultrapassagens . 

Após a realização dos experimentos de simulação pode-se concluir que os resul

tados obtidos com o modelo recalibrado mell1oraram, indicando que o modelo TRARR 

é sensível à modificação dos parâmetros mecânicos dos veículos e comportamentais dos 

mo toristas. 

Com relação ao número de categorias geradas (uma, duas ou três categorias) po

de-s observar que a velocidade média dos automóveis e a ta.xa de ultrapassagens simula

das são muito próximos dos observados em campo. Entretanto, após uma análise mais 

ampla dos resultados adotou-se três categorias de veículos, pois foi o caso que gerou 

resulta dos mell10res. 

O tempo para considerar um veículo em pelotão (IFOL) exerce influência prin

cipalmente na porcentagem de veículos em pelotões. Quanto maior esse valor, maior é a 

porcentagem de veículos em pelotões. Os demais parâmetros analisados permaneceram 

inalterados. Entretanto, nesta recalibração, as diferenças entre os valores simulados da 

porcentagem de veículos em pelotões e os observados, medidos nos pontos de entrada 

do trecho, variaram entre 16,5% (na direção N-S) e -15,8% (na direção S-N). 

A modificação dos parâmetros mecânicos (comprimento, massa e relação pote

tência/massa) dos veículos pesados causou a mell1ora nas velocidades médias dos cami

nhões rígidos e articulados, ao contrário da alteração dos parâmetros mecânicos dos 

automóveis, que não representou nenhuma mell10ra nos resultados relativos à esse tipo 

de veículo. Por isso, foram usados alterados os parâmeu·os Vl\TP, VXP, T/LI\l e VFCF 

correspondente aos veículos pesados e mantidos os dos automóveis. 

O parâmetro descritivo da velocidade (LfF) dos veículos é um item importante 

na simulação, pois é responsável pela variação das velocidades dos veículos ao longo do 

trecho simulado de acordo com a geomeu·ia da via e do tipo de veículo. i\ influência das 

alterações feitas no parâmetro LIF causou uma mell10ra significativa na velocidade dos 

caminhões articulados, que inicialmente estava 13% acima da velocidade obsenrada. 

Após as modificações do UF, essa diferença foi reduzida para 6%. 

O único parâmetro comportamental analisado nesta recalibração foi o bappy Jpeed 

jac/01; que indica quanto os motoristas que trafegam em pelotões sentem-se compelidos 

a realizar uma ultrapassagem. Este parâmetro exerce influência nas medidas diretamente 
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relacionadas com os pelotões, ou seja, na velocidade média, na porcentagem de veículos 

em pelotões e principalmente, na ta.'\a de ultrapassagens. Quanto maior o valor do bappj• 

speed.fac!OJ; menor é o grau de satisfação do motorista em viajar em pelotões. Por meio 

de uma análise paramétrica, determinou-se que o valor mais indicado para o bapP.J• speed 

fado r é 0,83. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se dizer que as simulações feitas com o 

modelo recalibrado fomeceram resultados marginalmente mellwres que as feitas com o 

modelo original, o que sugere que a recalibração ainda poderia ser melhorada, com no

vas coletas de dados em trechos mais longos. Uma vez obtido uma versão recalibrada 

do TRARR, a etapa seguin te do estudo foi realizar a validação do modelo recalibrado, 

que é descrita no próximo capítulo. 



Capítulo 6 

VALIDAÇÃO DO MODELO 

A validação do modelo recalibrado permite determinar se ele é capaz de representar 

adequadamente os fluxos de tráfego na rodovia. A recalibração do simulador TRARR, 

descrita no capítulo an terior, envolveu a realização de mais de 5.000 simulações. Este 

capítulo discute e apresenta os resultados do processo de validação do simulador. 

6.1 O processo de validação 

O TRARR já foi recalibrado e validado por vários pesquisadores, 1\·lorrall [ 1995] no Ca

nadá, Adolph May nos Estados Unidos (Silveira, 1996]; e, mais recentemente, na Austrá

lia, pelo A RRB Tm11Jpo11 Resean/; [Botterill, 1997] . O modelo T RARR pode ser recalibra

do modificando-se parâmetros comportamentais (dos motoristas) e de desempenho 

(dos veículos), que ficam armazenados no arquivo VEHS. 

A recalibração do TRARR descrita neste texto restringiu-se a modificar parâme

tros relativos aos veículos pesados (caminhões rígidos e articulados), con forme apresen

tado e discutido no capítulo an terior. A Tabela 6.1 mostra os parâmetros modificados 

no processo de recalibração e os novos valores que lhes foram atribuídos. 

Tabela 6.1: Valores dos parâmetros modificados no modelo recalibrado. 

CltJSJC Partimetm 
Tipo de reímlo t•eimlar UF 1/HSFN VNP VXP VLN VPCF 

Caminhão rígido 
Leve 10 2 1,00 9,90 17,24 6,34 10,50 
Pesado 4 2 1,00 5,00 9,71 8,66 21,90 

CamÍJihão articulado 
Carregado 5 1 1,00 5,81 8,47 19,29 42,20 
Vazio 6 1 1,00 17,00 19,00 19,29 15,50 
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Com relação ao parâmetro LIF, os valores adotados para as demais classes 

veiculares foram: 1, para as classes veiculares 1, 2 e 3; 2, para as classes veiculares 7 e 8; 

3, para as classes 9 c 11 à 17; e 4, para a classe veicular 18. O happ)' speed fmtor (VHSFN) 

para as classes ll à 18 foi tlxado em 0,83. Para as demais classes o valor perman eceu 

igual a l ,00. 

As simulações para a validação do modelo fo ram feitas usando-se os valores dos 

parâmetros apresentados na T abela 6.1. O tempo de simulação usado fo i 14.400 s (4 

horas) e o tempo de JJ'at'IJJ-IIP fo i 1.800 s (30 minutos) . 

6.2 Coleta de dados para validação do modelo 

i\ coleta dos dados usados na validação do modelo recalibrado fo i realizada na rodovia 

SP255, no trecho entre os quilômetros 31 e 41 , que inclui o trecho onde fo i realizada a 

coleta de dados para a recalibração do modelo. Para a validação, usou-se um conjunto 

menor de dados, que compreendia apenas volume, as distribuições de velocidades e a 

classificação dos veículos, a porcentagem de veículos em pelo tões e a ta."Xa de ultrapassa-

gcns. 

Para a coleta dos dados sobre o tráfego c a porcentagem de veículos em pelo tões 

fo ram usados os sensores NC-97 para coleta automática. Os dados para classificação 

dos veículos e determinação da ta.xa de ultrapassagens fo ram coletados manualmen te, 

em pon tos previamente escolhidos no trecho. O esquema de numeração dos pon tos é 

crescente no sentido do tráfego, com os pontos I a V no sentido N -S (Ribeirão P reto 

Araraquara) e VI a X no sentido S-N (Araraquara- Ribeirão Preto), como se mostra na 

Figura 6.1 . 

A localização dos pontos de coleta de dados, em termos de marcos quilomét:ri

cos, está apresentada na Tabela 6.2 e foi fei ta através da leitura do odômetro de um veí

culo trafegando na rodovia com velocidade próxima de 70 km/h . 

Tabela 6.2: Localização dos pontos marcados na SP255. 

PonloJ 
N -5 5-N Mmro q_Nilollléllito 

I X km 32 + 600 m 
li L"X km 33 + 400 m 
III VIII km 35 + 700 m 
lV VIl km 38 
v VI lun 40 + 800 m 
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A escolha dos pontos para coleta de dados de ultrapassagem foi feita com base 

na possibilidade de visuaJizar os trechos nos quais as manobras de ultrapassagem são 

permitidas. Como os trechos de faixa contínua localizam-se nas curvas verticais conve-

xas, optou-se por posicionar os observadores nos trechos delimitados por duas curvas 

verticais convexas sucessivas. Assim, cada observador ficou encarregado de anotar as 

man obras de ultrapassagem ocorridas em intervalos de 10 minutos. i\ partir desses da

dos, pode-se obter a ta.'Xa de ultrapassagens, que corresponde ao número de veículos 

ul trapassados em função do total de veículos e da extensão do trecho. 

i\ coleta de dados foi dividida em dois dias consecutivos e no mesmo horário. 

Em cada dia, foram coletados dados em três pontos, sendo que em dois deles foram 

posicionadas duas pessoas, cada uma responsável por coletar o número de ultrapassa

gens em um sen tido de tráfego. Uma única pessoa foi posicionada no terceiro ponto, 

ficando responsável pela contagem e classificação do tráfego em ambos os sentidos. Em 

cada ponto foram instalados os sensores NC-97 a partir dos quais fez-se a classificação 

dos veículos na corrente, obteve-se as distribuições de velocidades e determinou-se a 

porcentagem de veículos em pelo tões. Cada coleta teve duração de 4 horas e foi realiza

da no período das 12 às 16 horas. Os dados obtidos dessa coleta estão resumidos nas 

Tabela 6.3 e 6.4. 

Tabela 6.3: Dados coletados na SP255 para validação do modelo. 

Smtido Nor/1}-Sul Smtido Sui-N011e 

Volume Velotidade D.P. da Volume Veloddade D.P. da 
médio média t'elotidade médio média 11elotidade 

Tipo de t•eímlo (t'ek/ h) (km/ h) (km/ h) p-ek/h) (km/ h) (km/h) 
Automóveis 94 94,3 14,3 94 95,5 13,1 
Utilitários 14 86,5 12,6 17 84,5 10,9 
Caminhonetes 9 95,9 12,3 16 93,6 13,2 
Caminhões 

Rígidos leves 14 90,3 12,3 20 88,0 12,8 
Rígidos pesados 18 86,0 13,2 22 82,2 lO, l 
Articulados 15 84,4 11,8 22 84,2 9,7 

Ônibus 3 87,2 12,1 2 88,5 9,3 

6.3 Experimentos de simulação para validação do modelo recalibrado 

Neste item serão apresentados os resultados dos experimentos de simulação realizados 

com dados do trecho da rodovia SP255 usados na validação do modelo . O objetivo é 
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Tabela 6.4: Ultrapassagens observadas no trecho estudado da SP255. 

Sentido Nor/e-S11I Sentido S11I- NOJte 
Trl!cbo Pontos U ltmprmagens Pontos Ultrapassagens 

A IV e V 78 VI e VII 147 
B ille IV 116 VII e VIII 209 
c II c UI 97 VIII c IX 400 
D I e JT 134 IX eX 286 

Total 425 1042 

verificar se o modelo recalibrado está reproduzindo adequadamente as situações obser

vadas, além de comparar os resultados obtidos com a versão original do TRARR. 

Para verificar a qualidade dos resultados do modelo recalibrado, foram realizadas 

30 simulações com o arquivo VEHS adotando-se os valores mostrados na Tabela 6.1. 

Os valores dos parâmetros de entrada dos arquivos ROAD, OBS e TRJ\F foram modi

ficados para reproduzir as características geométricas, as condições de w\fego c os pon

tos para observação e armazenamento dos resultados das simulações do trecho estuda

do. Os resultados obtidos estão apresen ta dos nas Tabelas 6.5 à 6.10 e são discutidos a 

segutr. 

6.4 Discussão dos resultados das simulações 

Analisando-se os dados da Tabela 6.5, que compara o volume de veículos obtido nas 

simulações com o observado, pode-se notar que, tanto o modelo recalibrado como o 

original foram capazes de reproduzir adequadamente a corrente de tráfego observada. 

Tabela 6.5: Volume de veículos (veíc/h). 

Categ01ia reimlar 
A !llomórei s 
Ca111inbões 1igirlos 
Ca111i11bões mtimlados 
Conl!nte IÍnim 

Obmmdo 
244 

79 
37 

360 

Modelo n:calibmdo 
244 

79 
37 

360 

Modelo o1iginal 
244 
79 
37 

360 

Para as estimativas das medidas de desempenho usadas na validação do modelo 

recalibrado (porcentagem de veículos em pelotões, velocidade média e taxa de ultrapas

sagem), foram calculados intenralos de contlança. Esses intervalos de contlança foram 

obtidos com nível de significância de 95%- ou seja, existe 5% de probabilidade de erro 

do valor observado estar foq desse intervalo d~ confiança. A comparação entre os valo

res obtidos com o modelo recaljbrado e os valores observados na rodovia foi realizada 
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levando-se em consideração o intervalo de confiança: se o valo r observado no campo 

estiver dentro do intervalo de confiança, pode-se considerar que o resultado do modelo 

recalibrado reproduz adequadamente a realidade. 

Os intervalos de confiança para a porcentagem de veículos em pelotões foram 

calculados a partir dos resultados das 30 replicações da simulação. Estipulando-se o ní

vel de confiança como sendo 95%, o intervalo ele confiança é dado por x ± e0 , em que 

em que 

S
éo = I N- l,a/ 2 f

V Il 
(6.1) 

média dos resul tados obtidos nas 30 replicações da simulação; 

s'< : desvio padrão dos resultados obtidos nas 30 replicações; 

11: tamanho da amostra (30, no caso); c 

f
11

_ 1,a12 : valo r obtido da distribuição /, para 29 graus de liberdade e 2,5%, 

respectivamente. 

Para o ponto I, na direção Norte-Sul, a média dos valores obtidos para a por

cen tagem de veículos em pelotões nas 30 replicações ela simulação é 22,43% e o desvio 

padrão da amostra, 1,80%. Assim, o erro e0 é: 

_ J'< _ l,80 _ 
0 

t?0 - /N- l ,a / 2 ~ - 2,045 J30- 0,672Yo. (6.2) 

Assim, o intervalo de confiança para a estimativa da porcentagem de veículos em 

pelotões referente ao ponto I é 22,43% ± 0,67% - ou seja, com 95% de confiança, a 

porcentagem em pelotões gerada pelo simulador para o ponto I varia entre 21,76% e 

23, lO%. Como o valor observado durante a coleta de dados fo i 22,6%, pode-se concluir 

que o simulador foi capaz de reproduzir adequadamente esta medida de desempenho 

nesse pon to do trecho. 

6.4.1 Porcentagem de vefculos trafegando em pelotões 

As diferenças entre as porcentagens de veículos trafegando em pelotões obtidas pelo 

simulador e as coletadas em campo, mostradas na Tabela 6.6 c nos gráficos das Figuras 

6.2 (sentido Norte -Sul) e 6.3 (sentido Sul - Norte) apresentam variação irrelevante 

(menor que 2%) em sete dos dez pontos de coleta de dados; nos demais, a maio r dife

rença encontrada foi 7,6%, que pode ser considerada aceitável. Dos três pontos nos 

t1uais a diferença foi superio r a 2%, dois correspondem às saídas do trecho estudado. 

Uma explicação possível para estas diferenças (principalmente à o bservada no ponto 



Capítulo 6: Validarão do modelo 86 

VII) pode estar relacionada às diferenças encontradas na ta:xa de ultrapassagens produ

zida pelo modelo, que foi inferior à observada no campo. 

Tabela 6.6: Porcentagem de veículos em pelotões. 

Sentido PontoJ Olmn1ar/a Modelo remlibrado Modelo otiginal 

Node-Sul I 22,6 22,4 ± 0,67 22,7 

n 23,9 25,1 ± 0,57 25,2 

IIJ 28,8 29,0 ± 0,67 26,7 

IV 33,0 33,6 ± 0,56 30,7 

v 30,3 37,9 ± 0,65 32,1 

Sul - Not1e VI 30,2 32,0 ± 0,88 29,6 

VII 31,2 37,1 ± 0,82 32,8 

VIII 39,9 41,1 ± 0,85 34,2 

IX 47,3 46,8 ± 0,77 39,0 

X 42,4 48,0 ± 0,87 40,9 
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Figura 6.2: Comparação entre porcentagens de veículos em pelotões observada e obti

das com o modelo recalibrado e original para o sentido Norte-Sul. 
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Figura 6.3: Comparação entre porcentagens de veículos em pelotões observada e obti

das com o modelo recalibrado e original para o sentido Sul- Norte. 

As Figuras 6.2 e 6.3 ilustram a comparação entre os resultados da simulação 

(modelo original e recalibrado) e os valores observados no trecho. Os retângulos repre

sentam o intenralo de confiança da porcentagem em pelotões produzida pelo modelo 

recalibrado; a porcentagem em pelotões observada no trecho e produzida pela versão 

original do modelo também estão mostradas no gráfico. 

Pode-se observar que o modelo recalibrado produziu resultados marginalmente 

superiores aos produzidos pelo modelo original, que gerou quatro pontos com diferença 

superior a 2% na porcentagem de veículos em pelotões. Como pode ser notado na Figu

ra 6.4, as duas versões do modelo reproduziram o comportamento geral observado no 

trecho - a porcentagem de veículos em pelotões cresce na direção em que os veículos 

viajam . Além disso, a ta."a de crescimento da porcentagem em pelotões é próxima da 

observada na rodovia. 
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6.4.2 Velocidade média 

Com relação às velocidades médias dos veículos no trecho, que estão mostradas na Ta

bela 6.7, nota-se gue as diferenças obtidas entre os valores simulados c os observados 

para os dois casos (modelo original e modelo recalibrado) foram maiores para os cami

nhões articulados, cuja velocidade média no trecho foi superestimada em 11,6 km/h 

pelo modelo original e em 6,6 km/h pelo modelo recalibrado. Essa diferença na veloci

dade dos caminhões articulados parece ser responsável pela velocidade média da corren

te ficar fora do intervalo ele confiança de 5%. 

Tabela 6.7: Velocidade média dos veículos no trecho (km/h). 

Categotia t.wátlar Obsemado Modelo tvtalibrado Modelo 01iginal 
Antolllóreis 93,7 98,8 ± 4,80 100,8 

Ca111inhões tigidos 86,5 87,1 ± 4,29 87,6 

CrJJJJútbões mltátlados 84,3 90,9 ± 3,83 95,9 

Convnte tí1Jim 88,7 95,4 ± 4,29 97,4 
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ngidos artia.tl:tdos 

Limite in fcrior 94,0 82,8 87,1 91,1 

+!\!odeio remlibmdo 98,8 87,1 90,9 95,4 

o J\ [o clclo original 100,8 87,6 95,9 97,4 

Limite superio r 103,6 91,4 94,8 99,7 

• Veloádade observada 93,7 86,5 84,3 88,7 

Categoria \'CÍcular 

Figura 6.5: Comparação entre as velocidades médias observadas e simuladas. 
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Ainda que as duas versões do TRARR tendam a superestimar a velocidade mé

dia dos veículos no trecho, os resultados do modelo recalibrado estão mais próximos 

dos valores observados que os produzidos pela versão original do simulador, como po

de ser visto na Figura 6.5, que mostra o intervalo de confiança da estimativa da veloci

dade média de cada categoria de veículos produzida pelo modelo recalibrado. 
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Figura 6.6: Comparação entre as velocidades para o sentido Norte-Sul. 
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Figura 6.7: Comparação entre as velocidades para o sentido Sul-Norte. 
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Analisando-se as velocidades dos veículos de acordo com o sentido de tráfego 

(Tabela 6.8 e Figuras 6.6 e 6.7), no ta-se llue, de forma geral, o modelo recalibrado pro

duz velocidades mais próximas às observadas que a versão não recalibrada do modelo. 

Tabela 6.8: Velocidade média dos veículos por sentido (km/h). 

Sentido N011e-SI/I Sentido .SI/1-Nolie 
Modelo Modelo 

Categ01ia reüHitw Obser11ado rl!m!ibrado 01igina/ Obiemado remlibrado 01iginal 
Al/tO!liÓI'í'ÍJ 93,5 101,5 ± 5,01 103,0 93,9 96,3 ± 4,58 98,9 

Ca111inbõei tigidos 87,9 90,9 ± 4,58 90,7 85,2 84,1 ± 4,04 85,2 

Ca111i11bõu aliimlados 84,4 93,8 ± 4,22 99,8 84,2 88,9 ± 3,47 92,9 

Conllnte 1ínim 89,2 98,6 ± 4,54 100,1 88,1 92,6 ± 4,04 95,1 

6.4.3 Taxa de ultrapassagens 

Quanto à taxa de ultrapassagens, a comparação entre os valores observados no trecho e 

obtidos por meio dos modelos recalibrado e original, exibida na Tabela 6.9, mostra que 

tanto o modelo recalibrado como o orig1nal produzem valores similares aos observados 

c que os resultados da versão recalibrada foram melhores no sentido Norte-Sul que no 

sentido oposto. 

Tabela 6.9: Ta.."a de ultrapassagens na rodovia (ultrap/veíc.km). 

Sentido 
Norte- SI/I 
SI/I - J''.Tolie 

Obsemado 
0,075 
0,126 

Modelo r~m/ibmdo 

0,090 ± 0,003 

0,086 ± 0,003 

Modelo otiginal 
0,106 
0,108 

Levando-se em consideração as peculiaridades do processo de decisão envolvido 

na realização de uma ultrapassagem e as dificuldades inerentes à modelagem desse pro

cesso, pode-se considerar que o modelo recalibrado é capaz de reproduzir adequada

mente o comportamento dos motoristas. Considerando os intervalos de confiança mos

trados na Figura 6.8, nota-se que a ta..'Xa observada no sentido N-S está abaixo do limite 

inferior estimado e a do sentido S-N está acima do limite superior, já que nenhuma das 

duas situa-se dentro do intervalo. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que o modelo é extremamente sensível com re

lação às ta.."as de ultrapassagem - pequenas modificações nos dados de entrada causam 

amplas variações na ta.."a de ultrapassagem. Isto significa que o impacto dos parâmetros 
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Figura 6.8: Comparação entre as ta.-xas de ul trapassagens observadas e simuladas. 

comportamentais do modelo - que não foram focalizadas nesta recalibração - deve ser 

meU10r analisado. Esta tarefa é complexa, pois é virtualmente impossível coletar dados 

empíricos para calibração de parâmetros comportamentais, tanto pela dificuldade de 

medição como pela variabilidade inerente do comportamento dos motoristas com rela

ção às ul trapassagens. A forma mais viável de recalibração desses parâmetros seria atra

vés de uma análise paramétrica, através da qual seria possível fazer ajustes nos valores 

defmidos no arquivo \ 'EJ-IS. 

6.5 Considerações sobre a validação do modelo 

D e um modo geral, pode-se no tar que as velocidades médias dos automóveis estimadas 

pelo modelo são maiores que as observadas em campo, o que pode ser devido ao uso 

dos dados originais dos veículos australianos. Comparando-se as características desses 

automóveis, pode-se notar que há semelhanças enu·e os mesmos, mas várias classes usa

das para os veículos ue passeio apresentam relações potência/ massa maiores que as uos 

veículos brasileiros. Enu·etanto, a análise feita no experimento 3 da recalibração (discu

tido no capítulo anterior) não mostra nenhuma melhora nos resultados quando se moui

fica os parâmetros mecânicos dos automóveis. 
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Com relação aos caminhões articulados, as diferenças encontradas na recalibra

ção diminuíram no processo de validação, sendo as velocidades médias observadas me

nores que as obtidas pela simulação. Isso poderia ser causado pela relação potên

cia/massa adotada (8,47 kW /t), que parece ser mais alta do que a que deve existir em 

rodovias onde não existe balança. Do ponto de vista do TRARR, o efeito que a variação 

da relação potência/massa causa na velocidade é muito pequeno, quando todos os de

mais parâmetros do modelo são mantidos constantes. Entretanto, seria interessante veri

ficar o efeito combinado da variação simultânea desse e de outros parâmetros sobre a 

velocidade e demais medidas de desempenho. 

A porcentagem de veículos em pelotões apresentou pouca diferença entre os va

lores observado e simulado, sendo que a versão recalibrada mostrou ser marginalmente 

superior à original. Uma análise mais detalhada dos parâmetros do TRARR que influen

ciam a formação de pelotões deve ser realizada, para que a recalibração possa ser melho

rada quanto a esta medida de desempenho. Por outro lado, os resultados obtidos com a 

simulação são animadores: o modelo é capaz de reproduzir as características gerais ob

servadas na corrente de tráfego; tanto na rodovia real como na simulada, a porcentagem 

de veículos em pelotões aumenta do início para o final do trecho - como é natural, já 

t1ue no trecho em questão não existe um local que permita a dispersão completa dos 

pelotões, como uma faixa de ultrapassagem. 

A taxa de ultrapassagem foi a medida de desempenho para a qual as diferenças 

entre o modelo e as observações de campo foram maiores, pois nos dois sentidos a taxa 

de ultrapassagem observada ficou fora do intervalo de confiança da estimativa gerada 

pelo modelo. As diferenças encontradas podem ser consideradas aceitáveis, consideran

do-se a complexidade inerente da manobra de ultrapassagem e das decisões tomadas no 

seu início e final e a dificuldade em criar um algoritmo de simulação capaz de levá-las 

em consideração. 

Das comparações entre os resultados simulados (tanto para o caso do modelo 

original quanto do modelo recalibrado) com os dados observados em campo, pode-se 

afirmar que o modelo recalibrado produz resultados satisfatórios e marginalmente me

lhores que os produzidos pela versão original, indicando que seria apropriado usar a 

versão recalibrada do TRARR. para simular rodovias de pista simples paulistas. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A meta da pesquisa relatada nesta dissertação foi a obtenção de um modelo de simula

ção de tráfego em rodovias de pista simples, calibrado c adaptado às condições brasilei

ras e, em particular, às características da frota veicular encontrada no Estado de São 

Paulo. O modelo escolhido para a rccalibração foi o TRARR, versão 4.0, desenvolvido 

na Austrália pelo ARRB TmnfjJOJt Remm:h Ud (an tigo A 11Jimlian Road RmanfJ BoarrO. 

O trecho escolhido para a recalibração do modelo faz parte da rodovia SP255, 

que liga Ribeirão Preto a Araraquara. O trecho escolhido está localizado entre os quilô

metros 31 c 41 e é formado por uma longa seção em tangente localizada em terreno 

ondulado, na qual existe uma sucessão de curvas verticais côncavas e convexas, ligadas 

por rampas de até 5%. Uma cópia do projeto geométrico do trecho foi obtida junto à 

Divisão Regional de Ribeirão Preto (DR-8) do D epartamento de Es tradas de Rodagem 

do Es tado de São Paulo, que havia realizado recentemente um levantamento topográfi

co da rodovia. 

Nesse trecho, foram realizadas duas coletas de dados, uma para a recalibração do 

modelo e outra para a validação do modelo recalibrado . A coleta dos dados usados na 

recalibração foi realizada num segmento localizado entre duas cristas, de 2800 m de ex

tensão, entre os quilômetros 31 e 33 + 800 m. O s dados usados na validação do modelo 

recalibrado foram coletados ao longo de todo o trecho, do quilômetro 31 ao quilômetro 

41. 

Para a recalibração do modelo foram usados dados relativos às características 

geométricas da rodovia (comprimentos de raios das curvas horizontais, inclinação de 

rampas, distância de visibilidade, marcação da sinalização horizontal) e às características 

físicas e mecânicas dos veículos (comprimento, massa, potência). 
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A recalibração foi feita au·avés da modificação de alguns parâmetros do modelo, 

que são relativos ao desempenho dos veículos pesados e ao comportamen to dos moto

ristas, que são armazenados no arquivo VEHS do TRARR. Os resultados das simula

ções realizadas com os novos valores dos parâmetros escoll1idos para a recalibração 

foram comparados com os dados levan tados em campo e com resultados da versão 

original do modelo. O modelo foi considerado recalibrado quando as diferenças en u·e 

os resultados da nova versão do simulador e as observações de campo atingiram um 

mínimo. 

A validação do modelo recalibrado foi feita au·avés da comparação de três medi

das de desempenho: a velocidade média, a porcentagem de veículos em pelotões e a ta.'\a 

de ulu·apassagens. Para isso, foram coletados dados referente à velocidade média, volu

me e classificação da corrente de tráfego, porcentagem de veículos em pelotões e o nú

mero de ulu·apassagens, para cada direção elo tráfego, em cinco pontos diferentes do 

trecho. 

O modelo recalibrado foi validado através ele comparações entre os dados obti

dos em campo e os resultados das simulações. Para as comparações, foram usados as 

méd ias e os intervalos de confiança (a = 5%) das estimativas das medidas de desempe

nho produzidas pelo modelo recalibrado. Das medidas de desempenho escolhidas para a 

validação, a porcentagem de veículos em pelotões foi a que apresentou menores dife

renças entre os valores observados e os produzidos pelo modelo recalibrado. 

Com relação à velocidade média, das categorias veiculares usadas (carros, cami

nhões rígidos e caminhões articulados), tanto o modelo recalibrado como o modelo 

original tendem a superestimar as velocidades dos veículos. A categoria com a maior 

diferença foi a dos caminhões articulados. O modelo recalibrado, contudo, foi capaz de 

produzir velocidades mais próximas das observadas (\185) que o modelo original. As 

diferenças encontradas podem, no entanto, ser consideradas razoáveis. 

A medida de desempenho que apresentou as maiores diferenças entre os valores 

produzidos pelo simulador e os observados no trecho estudado foi a taxa de ultrapassa

gens. De certo modo, essas diferenças são compreensíveis, considerando-se a extrema 

variabilidade no comportamen to dos motoristas durante uma ultrapassagem, a comple

xidade do fenômeno e as dificuldades inerentes em criar um algoritmo de simulação que 

seja capaz de reproduzir adequadamente na simulação o processo de decisão dos moto-
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ristas, seu comportamento e o desempenho do veículo. Tendo-se isso em vista, pode-se 

considerar que as diferenças encontradas são aceitáveis. 

Dadas as restrições de recursos para o desenvolvimento desta pesquisa, uma ú

nica variável relacionada com o comportamento de motoristas em pelotões foi analisada 

na recalibração enquan to que as demais- mais ele 30- não puderam ser estudadas. Uma 

análise desses parâmetros indica que muitos são virtualmente impossíveis de serem reca

librados sem um suporte efetivo dos autores do modelo. Além disso, no decorrer dos 

estudos de simulação pôde-se observar que pequenas alterações em parâmetros geomé

tricos da rodovia causavam variações inexplicáveis na taxa de ultrapassagens. Por outro 

lado, se o simulador for capaz de reproduzir adequadamente a distribuição de velocida

des e a porcentagem de veículos em pelotões ao longo da rodovia, pode-se considerar 

que o simulador é capaz de reproduzir adequadamente o fluxo de veículos c a taxa de 

ultrapassagens pode ser considerada como uma medida de desempenho secundária. 

Assim sendo, pode-se considerar que os resultados obtidos com relação à ta;xa 

de ultrapassagens são adequados e que o modelo pode ser considerado validado. 

7.1 Conclusões 

Do processo de recalibração e validação do modelo, pode-se concluir que 

1. De forma geral, a versão recalibrada do modelo TRARR é capaz de representar 

adequadamente o tráfego numa rodovia de pista simples do Estado de São Paulo, 

com resultados ligeiramente melhores que os obtidos com o modelo original. 

2. Os resultados obtidos indicam que a estratégia adotada na recalibração do modelo 

de simulação Tlw-tR é adequada e que é possível obter uma versão do modelo ca

paz de incluir as peculiaridades dos veículos brasileiros na simulação da corrente de 

tráfego. 

3. A classificação adotada para o tráfego, descrita no capítulo 4, é adequada e deve ser 

usada para caracterização do u·áfego dos trechos que serão simulados. Os carros 

devem ser representados pelas classes 11 a 17; os caminhões rígidos leves pela classe 

1 O; os rígidos pesados, pela classe 4; os caminhões articulados carregados, pela clas

se 5; e os articulados vazios, pela classe 6. As demais classes podem ser ignoradas. 
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4. As medidas de desempenho mais importantes são a velocidade média dos veículos e 

a porcentagem de veículos trafegando em pelotões. A taxa de ultrapassagens deve 

ser considerada uma medida de desempenho secundária, se o modelo estiver repro

duzindo adequadamente a velocidade e a porcentagem de veículos em pelotões. 

5. O processo de recalibração deveria ser aprimorado, com novos conjuntos de dados, 

até que as diferenças encontradas com relação às velocidade dos veículos estivessem 

dentro de um intervalo de variação suficientemente pequeno. 

Considerando-se as restrições de tempo e recursos disponíveis para a realização 

da pesquisa, pode-se considerar que a meta proposta foi alcançada e que se produziu 

uma versão do TRARR capaz de simular rodovias de pista simples brasileiras. 

7.2 Recomendações 

A principal recomendação a ser feita é o aprimoramento da recalibração. Para tanto, 

novos conjuntos de dados devem ser obtidos e outros parâmetros do TRARR devem 

ser estudados, a fim de que seja possível refinar os resultados elo modelo. Algumas re

comendações devem ser feitas com relação à coleta de dados e ao refmamento da recali

bração. Quanto à coleta de dados, recomenda-se que: 

1. O trecho escolhido deve ser o mais longo possível, de pelo menos 5 km de exten

são. Trechos muito curtos podem produzir resultados distorcidos, principalmente 

com relação à ta..xa de ultrapassagens. 

2. Os dados coletados devem incluir, além do volume e composição do tráfego e geo

metria da via, as distribuições de velocidades c as porcentagens de pelotões para os 

pontos chaves do trecho (entrada e saída) e para pontos intermediários a cada 

1000 m. Idealmente, deve-se também coletar o número de ultrapassagens. Deve-se 

ressaltar que a coleta de dados de ultrapassagens requer um grande número de ob

servadores ao longo do trecho. 

3. O levan tamento da geometria e sinalização horizontal da via deve ser realizado com 

a melhor precisão possível, pois exercem influência signiticativa sobre os resultados 

do modelo. 
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4. D eve-se ter em mente que o T RARR foi desenvolvido na Austrália, onde se usa a 

mão inglesa. Portan to, a coditi cação da sinalização horizon tal deve levar isso em 

conta, para que os resultados da simulação façam sentido . 

Quanto ao refmamento da recalibração do modelo, recomenda-se: 

I . Repetir o processo de validação com dados de outros trechos, para confirmação da 

capacidade do modelo simular adequadamente rodovias do Estado de São Paulo - e, 

por extensão, do Brasil. 

2. D eve-se realizar um estudo mais detalhado da intluência dos valores atribuídos à 

velocidade desejada (VMF) e seu desvio padrão (VJDF) na velocidade dos veículos. 

Existem indicações de que o uso da velocidade correspondente ao percentil 85 ('' 85) 

como velocidade desejada possa estar ligada a uma superestimação das velocidades 

das categorias veiculares. 

3. Analisar os efeitos de alguns dos parâmetros usados pelo TRAlUt para estabelecer o 

comport.1mento dos veículos em pelotões, já que a superestimação da velocidade 

dos caminhões articulados, detectada nesta pesquisa, pode estar relacionada com as 

discrepâncias encontradas nas ta;xas de ultrapassagem. Como um estudo dessa natu

reza deverá necessariamen te envolver a variação arbi trária de diversos parâmetros 

comportamentais do TRARR - numa espécie de "sintonia fina" do modelo-, ele só 

poderá ser realizado se houver disponibilidade de dados de diversos trechos diferen

tes, para os quais exista uma variação adequada das características de tráfego e de 

geometria da via. Do contrário, corre-se o risco de se obter uma versão do modelo 

capaz de simular adequadamente apenas o trecho estudado e não uma rodovia qual

quer. 

4. Realizar um estudo mais detalhado da influência dos parâmetros mecânicos dos 

automóveis na precisão dos resultados. Como os objetivos desta pesquisa incluíam 

apenas a recalibração dos parâmetros mecânicos dos veículos pesados, a análise rea

lizada com relação aos automóveis (experimento 4) não foi muito detalhada. Para 

tan to, seria necessário obter dados do desempenho de automóveis e relações potên

cia/ massa, pesos e comprimentos típicos para as diversas categorias de automóveis 

usadas no TRARR. 
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5. Analisar os efeitos da interação entre o comprimento das zonas de JJ!a r111-11j> (DTS1 e 

DTf2) e a porcentagem em pelotões (PFOL1 e PFOL2). As zonas de JJ'fii'IJI-11/J são 

segmentos de via com ultrapassagem proibida, colocadas nas extremidades do tre

cho sendo simulado, para a formação de pelotões. Conforme o próprio manual do 

TRARR, o estabelecimento do comprimento da zona de JJ'm~JI-ItjJ adequado para a 

geração da porcentagem de pelotões desejada é um processo de ten tativa e erro. Em 

função das limitações de tempo e recursos na realização desta pesquisa, não se pôde 

estudar essas interações tanto quanto seria desejável. A rigor, este aspecto não está 

relacionado com a recaljbração do modelo, mas sim com cada simulação realizada, 

pois deve-se determinar a combinação DTS; c PFOL; que produza a porcentagem de 

veículos em pelotões desejada. 



ANEXO A: 

Variáveis dos arquivos de dados do TRARR 
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Arquivo TRAF 

Neste arquivo há a ressalva de que se não houver a especificação das unidades das variá

veis, usar segundos, metros e km/ h. As variáveis que fazem parte desse arquivo são 

apresenta das a seguir, na Tabela A 1. 

VmidJ•el 

TUN 

TSE 

TSI 

Tabela A.l: Variáveis do arquivo TRAF. 

Signifimrlo 

Tempo básico de simulação 

Tempo necess;1rio para fom1ar e estabilizar a corrente de tdfego. 

Duração da simulação propriamente dita. Note que a execução do programa conti

nua até que todos os veículos que cheg;uam durante o tempo programado tenhmn 

partido. 

OPTION O - Execução padrão na versão TRARR 4. 

DTS1 

DTS2 

PFOLl 

PFOL2 

1 - Execução padrão na versão TRARR 3.2. 

2 - Nes ta opção elimina-se a rotina de geração de tráfego e lê no arqui\70 ITRAF a 

infonnação fomecida pelo ustdrio. Isto pode ser derivado de outros Gtmpos de 

dados, outros modelos ou de uma execução prévia elo T RARR. 

3 - P ASSIG N BA YS, que é uma faixa auxiliar muito curta para caminhões muito 

lentos, pode ser incorpomda com esta opção. Alguns dados extra devem ser fomeci

dos pelo arquivo PBA YS. 

5 - Esta opção gera uma animação na tela mostrando os movimentos dos veículos. 

6 - Éxecução na forma padrão (fJWUl 4) porém com atualização dos dados de 

entrada e saída na tela a a cada incremento de tempo. 

Comprimento adotado :Ultes do início da seção de simulação para gerar os veículos 

na corrente na direção 1. 

Comprimento adotado antes do início da seção de simulação para gerar os veículos 

na corrente na dü·eção 2. 

Porcentagem de veículos que chegmn em pelotões na direção 1. 

Porcentagem de veículos que chegmn em pelotões na direção 2. 

NSTR Número de categorias de veículos geradas . 

NSEEDO Semente da seqüência de números aleatórios desejada (O a 999999). 

ICH ECK O- Não há impressão dos arquivos de dados. 

ADTV 

1- Grava os erros nos dados de entrada no arquivo CHKOUT. 

Proporção dos tipos de veículos para as várias categorias disponíveis. O TRARR 

admite até 8 categorias veiculares. 
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ADVGC Distribuição direcional do tráfego para cada uma das oito categorias de veículos 

gerados para a corrente de tráfego nas f:tixas básicas e auxiliares . 

Vn.UT 

Vn•lP 

VSDF 

LFSD 

PFQ1 

Volume de tráfego bidirecional para cada um das oito categorias veiculares. 

Velocidade média desejada para cada uma das oito categorias veiculares 

Desvio padrão das velocidades desejadas para c:tda uma das oito categorias veicula

res. 

Índices indicativos do tipo de distribuição de velocidade para cada uma das oi to 

categorias veicul:trcs. Esse padmctro es tipula qual o tipo de distribuição de veloci

dade que será usado nas simulações . 

1- Distribuição normal. 

2- Distribuição log-normal. 

3 - Distribuição exponencial. 

4- Distribuição unifomte. 

5 à 15- Dis tribuição estipulada de acordo com os histogramas de freqüências. 

Distribuição padrão usada para o fluxo em de veículos em pelotões quando adota-se 

uma porcentagem de veículos em pelotão (PFOL) igual a -1. 
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Arquivo VEHS 

As características dos veículos e motoristas são especiticadas para 18 tipos de veículos, 

mostrados a seguir na Tabela i\.2: 

Tabela A.2: Classes de veículos disponíveis no TRARR. 

No. Clruse do reímlo 

1 EXTRAORDINARY VEHICLE- Rodotrern 

2 LARGE ROAD TRAIN- Treminhão 

3 SMALL ROAD TRAIN - Romeu & Julieta 

4 LO\V PO\'\lERED 38 TONNER- Camúthâo pesado 

5 fllGH PO\'\'ERED 38 TONNER- Camúthão pesado 

6 UNLOADED Al~TIC. TRUCK- Cuninhão médio, tipo 12, não carregado 

7 BUS - Ônibus 

8 4 TONNE TRUCK (LOADED) -Caminhão 

9 1 TONNE TRUCK (LOADED) -Caminhão leve 

10 SM..ALL TRUCK- CamúJ..hão leve 

11 CAR. Ai\JD CARA V ..A1\J - Carros e sedans 

12 UNAGRESSIVE CAR - Carro "não agressivo" 1. 

13 LO\'\' PO\'\'ERED CAA - Carros de baixa potência 

14 AVERAGE CAR- Carro médio 

15 LARGE CAR - Carro grande 

16 AVERAGE CAR- Cano médio 

17 A VERt\GE CAR- Carro médio 

18 SPORTS CAR - Carro esporte 

Obs.: 1: A denomiuaçiio dessa classe de veículo está relacionada com o coruport:unento do motorista. 

A denominação dada aos veículos disponíveis no TRARR foi feita de acordo com as 

características dos mesmo, principalmente pelo comprimento (para os caminhões) c pela 

potência (para os carros de passeio). Essas características foram tiradas do próprio ar

quivo VEHS e foram comparadas com as características dos veícu los brasileiros. 
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V mi tÍI'ef 

LIF 

vosrN 
VOSFA 

VIISFN 

VHSFA 

VDE 

VXA 

VN P 

VXP 

V\\'RC 

VLN 

VFA 

VFB 

VFDAl 

VFOBl 

VPDA2 

VFDB2 

VFDA3 

VFDI33 

VFDA4 

VPDB4 

VSHA 

VSHI3 

VFDF 

VFDFC 

LAG 

Tabela A.3: Variáveis do arquivo VEHS. 

S ign ifi((ldo 

Gmpo da velocidade desejada. 

Fator da velocidade de ultrapassagem quando não há faixa de auxiliar. 

Fator da velocidade de ultrapassagem quando h;i faixa auxiliar. 

rator de velocidade "feliz" quando não há faixa auxiliar. 

Fator da velocidade "feliz" qua11do l1ti faixa auxiliar. 

Desaceleração máxima (como se fosse uma aceleração, mas com valor negativo). 

Aceleração máxima (deve sempre exceder a desaceleração de\•ido ao gradiente). 

Máxima relação potência/peso a ser usada em sitltílÇÕes de não-ultrapassagem. 

Máxima relação potência/peso a ser usada em durrutte as ultrapassagens . 

Coeficiente de resis tência da velocidade devido ao vento, etc. 

Comprimento do veículo. 

Aceleração a ser usada para um veículo lento em pelotão. 

Construtte usada na equação de velocidade desejada do veículo para veículo seguidor. 

Espaç;unento para o veículo a faixa principal quando não se tem a intenção de reali

zar uma mru10bra de ultrapassagem. 

Tempo para o veículo na faixa principal quando não se tem a intenção de se realizar 

uma mru10bra de ultrapassagem. 

Espaçrunento para o veículo a faixa principal quando há a intenção de se realizar 

uma manobra de ultrapassagem. 

Tempo para o veículo na faixa principal quando há a intenção de se realizar uma 

mru10bra de ultrapassagem. 

Espaçamento para o veículo na faixa de ultrapassagem, quando não h;i faixa auxiliar. 

Tempo para o veículo na faixa de ultrapassagem, quando não h;\ f:li.x:a auxiliar. 

Espaçrunento para o veículo realizando uma mru10bra de ultrapassagem onde há 

uma faix:;1 auxiliar. 

Tempo para o veículo realizrutdo uma mru10bra de ultrapassagem onde h;\ uma f:tixa 

auxiliar. 

Componente fixo de espaçruncnto da distância mínima desejada entre os veículos em 

pelotão. 

Componente temporal da distância mútima desejada entre os veículos em pelotão. 

Fator para distância entre veículos em pelotão, incrementado a cada segundo. 

rator para distância entre veículos em pelotão do valor de "corte" (máximo fator). 

Número c1ue representa a agressividade do motorista (O equivale a sintação de reali-
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LAGB 

LAGF 

LBS 

LLA 

LRO 

LUO 

VTO 

vsrsA 

VSFSN 

VSFVA 

VSFVN 

VSOA 

VSOB 

VEXA 

VEXB 

VCLB 

VCLN 

VAM 

V?vlGA 

VJ'vlG.B 

zação de manobra de ultrapassagem somente se houver uma faixa ;mxiliar). 

Espera pelo veículo de tds ultrapassar se o seu LAG exceder LAGB. (Se o valor de 

LAG for maior que LAGB, esse veículo será ultrapassado.) 

Espera pelo veículo da frente ultrapassar se o seu LAG exceder LAGF. 

Se ultrapassar qwutdo ocupar uma posição além do segundo lugar em um pelotão. 

Se obedecer restrições de ultrapassagens (I= sim, r= não). 

Se realizar ultrapassagens arriscadas. 

Se usar a faixa auxiliar de tráfego oposta. 

O veículo est:i sendo ultrapassado se outro veículo o alcançar em VTO (s ?). 

Fator de segurança: a ultrapassagem é res tringida pelo visibilidade c a faixa auxiliar 

inicia. Essa restrição termina com o final da faixa auxiliar. 

rator de segurança ultrapassagens rcstringid:lS pela visibilidade. Teonina IIOllllal

mente. 

Fator de segurança: ultrapassagem restringida pela visu:uização do veículo na faixa 

oposta, a fai.xa auxiliar inicia. Essa restrição tconina com o funda fai.xa auxiliar. 

Pator de segurança: ultrapassagem restringida pela visualização do veículo na faixa 

oposta. Não há faixa auxiliar. 

Componente de distância para o espaço a ser dei.xado após a ultrapassagem (incluin

do o comprimento do veículo). 

Componente temporal para o espaço :1 ser deixado após a ultrapassagem. 

O mínimo espaçamento para o qual não há nenhum tempo extr;l para a ultrapassa

gem. 

Tempo extra para ultrapassagem por metro insuficiente de espaç:unento, exceto 

VE}{A. 

Tempo para mud:utça de fai.xa quando há um veículo seguindo. 

Tempo para mudança de fai.xa quando não há nenlmm veículo seguindo. 

Tempo disponível para o retorno para a fai.xa de tráfego após a ultrapassagem. 

Componente de distância para o espaçamento disponível de retomo para a faixa de 

tr:lfego, considenutdo o fuu da faixa auxiliar. 

Componente temporal para o tempo disponível de retomo para a fai.xa de tráfego, 

considerando o fim da fai.xa auxiliar. 

VTS Tempo até a estabilização do fluxo depois do retomo para a fai.xa de tráfego. 

VSS Velocidade abaixo da qual um veículo considera o retomo da fai.xa auxiliar telllli

nando ou iniciando. 

VFE Se a aceleração de veículos lentos retomando para a fai.xa de tdfego excede esse 

valor, não desacelerar. 
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VPCA 

VFCB 

VFCC 

VFCD 

VPCE 

VFCF 

VPCG 

SJ'v[X 

CIOV 

SMN 

XMFH 

VFCJI 

Coeficiente de consumo de combustível por segundo (ml/s). 

Fator beta 1 de eficiência do consumo de combustível (ml/ kJ). 

Fator beta2 de eficiência do consumo de combustível (ml /(kYm /s)). 

Parâmetro da força de arrasto (kl\~, principalmente relacionada com a res istência de 

rohunento. 

Parâmetro da força de arras to (lu"J/(m /s)), principalmente relacionada com a resis

tência aerodinâmica. 

Massa do veículos (kg*1000). 

Fator multiplicativo para a res istência de rolamento de acordo com o índice de velo

cidade. 

Máxima velocidade presumida para um veículo saindo do campo de visão. 

Constante usada na decisão de qual veículo ser tratado como oposto 

Velocidade mínima de viagem para todos os veículos: crítica no momento de re tor

no a faixa de tráfego. 

Headway médio entre veículos em pelo tão (para uso futuro). 

Combustível usado pelos veículos: gasolina (P) ou diesel (0). 
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Arquivo ROAD 

Nesse arquivo são definidos os parâmeu·os que vão caracterizar a rodovia. 

VmirÍI:el 

DSS 

DENDS 

DUR 

NURD 

D esired 

85%ile speed 

Bendiness 

Chainage 

Barrier lines 

Tabela A.4: Variáveis do arquivo ROAD. 

Sign~fimdo 

Comprimento de rodovia simulado (m). 

O ponto fmal do comprimento de rodovia simulado (m). 

Comprimento unitácio da rodovia sobre o qual as caracterís ticas da rodovia são uni

fonncs. Usa-se, em geral, 100 m . 

Número de unidades da rodovia c é igual a DSS/DUR. 

Velocidade do 8So percentil desejada. 

G rau de cmvatura por unid:1de de distância (graus/km). 

Pontos do trecho de rodovia simulado. 

1vfarcação dos trechos onde é permitida ou proibida as manobras de ultrapassagem. 

Valor 1 quando não existe nenhuma restcição e -1, caso contdrio. 

Auxiliacy la.nes Existência de faixas auxiliares para a realização das manobras de ultrapassagens. 

Quando há faixas, marcar T, caso contrário, F. 

Road specd Índices multiplicadores de velocidade. Valores tirados do arquivo J'v[ULTIP. 

índices 

Sight dist;w ce D is tância de visibilidade de frenagem (m). Marcado para cada ponto em cada sentido 

da fai..xa. 

Grade 

Curve radius 

85%ile 

Conunents 

L1clinação da rampa. Aclives recebem valor positivo c decli\Tes, negativo. 

Raio da curva hori:wntal (m). Para trechos re tos, considerar como sendo uma curva 

de raio infmito, dando o valor 9999. 

Velocidade correspondente ao 85° percentil. 

Comcnt;1rio. 
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Arquivo OBS 

No arquivo OBS serão defmidos os pontos de observação de cada simulação de acordo 

com as seguintes variáveis, descritas na Tabela A.S . 

Vmirírd 

NOB 

NOB1 

LMSP 

Ll\·lFP 

NCT 

TFOL 

Dl'OL 

I FILE 

Tabela A.5: Variáveis do arquivo OBS. 

Significado 

N úmero de pontos de observação. 

N úmero de pontos de observação na direção 1. 

Ponto inicial para observação na direção 1 e na direção 2. 

Ponto final para observação na direção 1 e na direção 2. 

Nt'unero de categorias de veículos observado. 

Intervalo de tempo (gap) máximo entre veículos para ser considerado em pelotão. 

Distância máxima entre veículos (Jpadn~ para ser considerado em pelotão. 

Es ta opção fornece várias opções de saída de dados adicionais. Varia de O a 5. 

Opção O = Saída de dados padrão. 

Opção 1 = Fornece a distribuição de freqiiências das velocidades, número de uhr:t

passagens e tamanho dos pelotões. 

Opção 2 = Características dos veículos que passam em cada ponto de observação, 

incluindo o tempo de viajem e taxas de ultmpassagens dos veículos que passam no 

fim dos pontos de observação. 

Opção 3 = Fomece apenas as caracterís ticas dos veículos que passam no fm1 dos 

pontos de observação. 

Opção 4 = Focuece infoonações sobre a posição, o tempo e a fai.xa para todos os 

veículos a cada unidade de tempo, para uma posterior apresentação gr:ífica. 

O pção 5 = Fomece infoonações sobre o consumo de combustível, posição, tempo, 

velocidade e aceleração para cada unidade de tempo. 

LVC Classificação de cada tipo de veículos mtma das categorias definidas. 



ANEXOB: 

Exemplos de listagem dos arquivos de dados do 

TRARR 
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Arquivo TRAF 

TEST1.TRF 

~·1HERE NOT SPECIFIED UNITS ARE IN SECONDS, !1ETRES AND KH/H. 

BASIC TI!1E UNIT FOR THE SH1ULATION (TUN) 
SETTLING Dül"7N TH1E FOR THE SIHULATION (TSE) 

110 

1.0 
1800.0 

14400.0 DURATION OF THE SH1ULATION (TSI) i NOTE THAT THE PROGRAI1 KEEPS 
RUNNING UNTIL ALL VEH ICLES ~·1HICH ARRIVED IN THIS TH1E HAVE 
DEPARTED. 

o OPTION: O=TRARR4; l=STANDARD; 2=USE ITRAF; 3=USE PBAYS; 
5=GRAFIC DISPLAY; 6=TIJ.1E DISPLAY; 

100.0 
100.0 

22.6 
30.2 

LENGTH OF NO OVERTAKING TO CREATE BUNCHING IN DIRECTION 1 (DTSl) 
LENGTH OF NO OVERTAKING TO CREATE BUNCHING IN DIRECTION 2 (DTS2) 
PERCENT FOLLO\"IING IN PLATOONS ON ARRIVAL IN DIRECTION 1 ( PFOLl) 
PERCENT FOLLO\"IING IN PLATOONS ON ARRIVAL IN DIRECTION 2 (P FOL2) 

NOTE ZERO %FOLL GIVES RAND0!1 ARRIVALSi NEG %FOLL USES DEFAULTS. 
3 NUHBER OF VEHICLE GENERATION CATEGORIES (NSTR)i CHECK FORHATS IN 

THIS FILE IF NSTR IS CHANGED . ONLY NSTR OF THE COLUHNS BEL0\•1 
ARE READ. 

RANDOH SEED NUl1BER (NSEEDO) i RANGE IS O. TO 999999. 717673.0 
o ICHECK: l=PRINT INPUT DATA TO FILE CHKOUT FOR CHECKINGi O=NO CHECK 

THE RE!1AINING PARA!1ETERS DESCRIBE THE SIJ.1ULATED TRAFFIC STREAH 
ADTV: PROPORTIONS OF VEHICLE TYPES IN VARIOUS CATEGORIES 
**************************************************************************** 
* TRAFFIC GENERATION CATEGORIES * TYPE * 
**************************************************************************** 
AUTOS RIGI DS ARTI CS LTRUCK HTRUCK EXTRA! EXTRA2 EXTRA3 * * 
o. o. o. o. o. o. o. o. * 1 * 
o. o. o. o. o. o. o. o. * 2 * 
o. o. o. o. o. o. o. o. * 3 * 
o. 0.58 o. o. o. o. o. o. * 4 * 
o. o. 0 . 44 o. o. o. o. o. * 5 * 
o. o. 0.56 o. o. o. o. o. * 6 * 
o. 0.03 o. o. o. o. o. o. * 7 * 
o. o. o. o. o. o. o. o. * 8 * 
0.08 o. o. o. o. o. o. o. * 9 * 
o. 0 . 39 o. o. o. o. o. o. * 10 * o. o. o. o. o. o. o. o. * 11 * 
0.06 o. o. o. o. o. o. o. * 12 * 
0.03 o. o. o. o. o. o. o. * 13 * 
0.40 o. o. o. o. o. o. o. * 14 * 
0.05 o. o. o. o. o. o. o. * 15 * 
0.23 o. o. o. o. o. o. o. * 16 * 
0.15 o. o. o. o. o. o. o. * 17 * o. o. o. o. o. o. o. o. * 18 * 

ADVGC: PROPORTION OF FLOl·T IN EACH LANE AND DIRECT ION 
o. 4779 o. 4367 0 . 4122 o. o. o. o. o. DIR1 BASIC LANE 
0.0 o. o. o. o. o. o. o. AUX . LANE 
0.5221 0.5633 0.5878 o. o. o. o. o. DIR2 BASIC LANE 
o. o. o. o. o. o. o. o. AUX. LANE 

VHIT: T\•10-DIRECTIONAL TRAFFIC VOLUl·1E (VEH/H) FOR EACH CATEGORY 
244.0 79 . 0 37.0 o. o. o. o. o. 

VHF: HEAN DESIRED SPEED(~1/H) 
109.2 99 . 8 95.5 o. o. o. o. o. 



A11e:x:o 13 - E.Yemplos de !iJtagem rloJ arqttiJ•os de dados do TR/lRR lll 

VSDF: STANDARD DEVIATION OF DESIRED SPEEDS (KH/H) 
13 . 4 12 . 0 10 . 7 o. o. o. o. o. 

LFSD: INDICES INDICATING TYPE OF SPEED DISTRI BUTION 
1 1 1 1 1 1 1 1 

PFQ1: DEFAULT PLATOONING- FLOW DISTRIBUTION USED m-IEN PFOL IS INPUT AS -1 
o. 200. 400. 800 . 1200. 1600. 2000. 2800 . 
o. 15. 30 . 50. 65. 75 . 90 . 100. 
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Arquivo VEHS 

FILE VEHS 

VEHI CLE ANO ORIVER CHARACTERISTICS 
Rm·T 1 : 

ARE SPECIFIEO FOR 18 VEHICLE TYPES : 

1 EXTRAOROINARY VEHICLE 
2 LARGE ROAD TRAIN 
3 Sl1ALL ROAD TRAIN 
4 Lm•T POWEREO 38 TONNER 
5 HIGH POWEREO 38 TONNER 
6 UNLOADEO ARTIC . TRUCK 
7 BUS 
8 4 TONNE TRUCK (LOADEO) 
9 1 TONNE TRUCK (LOADEO) 

LIF: OESIREO SPEED GROUP 
1 2 2 2 
3 3 2 3 

2 
3 

ROí•T 2 : 
10 SHALL TRUCK 
11 CAR ANO CARAVAN 
12 UNAGRESSIVE CAR 
13 LOW POHEREO CAR 
14 AVERAGE CAR 
15 LARGE CAR 
16 AVERAGE CAR 
17 AVERAGE CAR 
18 SPORTS CAR 

2 2 2 2 
3 3 3 4 

VOSFN: OVERTAKING SPEED FACTOR HHEN THERE IS NO AUXILIARY LANE 
1 . 00 1 .06 1.06 1. 06 1.10 1. 10 1 . 15 1 . 20 1 . 20 
1 . 20 1.05 1.20 1. 15 1 .15 1 . 10 1 . 15 1 . 15 1.05 

VOSFA: OVERTAKING SPEED FACTOR WHERE THERE IS AN AUXILIARY LANE 
1 .00 1.03 1.03 1 . 03 1.04 1. 04 1. 18 1 .10 1 .10 
1 .10 1.05 1.10 1 . 08 1.08 1.05 1 . 08 1 .08 1 .03 

VHSFN: HAPPY SPEED FACTOR t•THERE THERE I S NO AUXILIARY LANE 
1.00 1 . 00 1.00 1 .00 1 .00 1.00 1.00 1.00 1 . 00 
1. 00 . 96 . 96 . 98 . 98 . 96 . 96 1. 00 . 98 

VHSFA: HAPPY SPEED FACTOR t'1HERE THERE IS AN AUXI LIARY LANE 
1 .00 1.00 1.00 1 .00 1 . 00 1 .00 1.00 1 . 00 1 . 00 
1. 00 . 98 . 98 . 99 . 99 . 98 . 98 1. 00 . 99 

VOE: !1AXI!1UH OECELERATION (AS AN ACCELERATION) 
-3.00 -3 . 00 - 3 .00 - 3 .00 - 3 . 00 -6 . 00 -6 . 00 - 3.00 -4 . 00 
- 6.00 - 4.00 - 6 . 00 - 6 .00 -6 .00 -7 .00 - 6 . 00 - 6.00 - 8 . 00 

VXA : HAXIHU!-1 ACCELERATION 
10 . 00 10 . 00 10 . 00 10.00 10 . 00 
9.00 6.70 8 . 40 9 . 8 0 7.00 

8.40 
7 . 00 

7.60 
8.00 

VNP: HAXIHU!1 Pm·TER TO BE USED t·THILE NOT OVERTAKING 

8.00 
8.00 

7 . 60 
9 . 00 

5.00 3 . 00 4.00 5 . 00 7.00 17.00 10 . 00 26 . 00 28 . 00 
45 . 00 30 . 00 35 .00 40.00 50.00 55.00 50.00 50 . 00 90 . 00 

VXP: HAX POWER TO BE USEO \'1HILE OVERTAKING 
5.00 3 . 00 4.00 5.00 7.00 19.00 12.00 27 . 00 29 .00 

50 . 00 42 . 00 47.00 47 . 00 56 . 00 63 . 00 56. 00 56 .00 121 . 00 

vt·lRC: RESISTANCE COEFF . OF SPEED* *2 DUETO t'HND ETC. (10** - 4 H**-1) 
- . 40 -.40 - . 60 - . 70 -. 70 -1 . 50 -1 .00 -1 . 00 - 1 . 50 

- 2.00 -3. 50 -1 . 50 - 3 . 50 - 2 . 50 -2.00 -2 . 50 -2 .50 - 1.80 

VLN: LENGTH OF VEHICLE 
60 . 00 50.00 35 . 00 1 6 .00 16 .00 1 6.00 12.00 7 . 00 7 . 00 

7 . 00 12 .00 5 . 00 5.00 5 . 00 5 . 00 5 . 00 5. 00 5 . 00 

VFA : ACCELERATION TO BE USED FOR SHOOTH FOLLm'TI NG BEHAVIOUR 
. 50 . 50 . 50 .50 . 50 . 50 .50 .50 . 50 
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.50 .50 .50 .50 .50 .50 . 50 .50 .50 

VFB : (REL . SPEED)/(DIST. TO BE !·fADE UP) FOR SHALL FOLL. DEVIATIONS 
. lO . 10 .10 .10 .10 . 15 .15 .10 . 10 
. 1 5 . 10 .10 . 15 . 15 . 1 5 . 15 . 15 .15 

VFDA1: DISTANCE SPACING FOR BASIC LANE ''1HEN NOT THINKING OF OVERTAKING 
2.00 2 . 00 2.00 2.00 
2. 00 2 . 00 2.00 2.00 

VFDB1 TIME SPACING 
2.00 1. 50 1. 50 1. 00 

.90 3.00 3.00 2.00 

VFDA2: DISTANCE SPACING ''1HEN 
2.00 2 .00 2 . 00 
2 . 00 2 . 00 2 . 00 

VFDB2 THIE SPACING 
2 .00 1 . 50 1.50 

. 90 . 70 1. 00 

2 .00 
2.00 

1. 00 
. 40 

2 . 00 
2. 00 

1. 00 
2.00 

IN BASIC 
2 .00 
2 . 00 

1. 00 
. 50 

2 . 00 
2.00 

1. 00 
2.00 

LANE, 
2 .00 
2 . 00 

1. 00 
.50 

2.00 2.00 2.00 
2.00 2.00 2.00 

1. 00 1. 00 . 70 
2.00 2.00 2 . 00 

CONSIDERING OVERTAKING 
2 .00 
2.00 

1. 00 
.50 

2 .00 
2 . 00 

1. 00 
.50 

2 .00 
2 .00 

.70 

.30 

VFDA3: DISTANCE SPACING FOR OVERTAKING LANE ''1HERE THERE IS NO AUX. LANE 
5.00 5.00 5 . 00 5.00 5 . 00 5 .00 5 . 00 5 . 00 5.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 . 00 5.00 5.00 5.00 

VFDB3 : THIE SPACING IN SAHE SITUATION 
3 . 00 2. 00 2. 00 . 70 . 70 . 70 

. 70 1. 00 1. 30 . 70 . 70 . 70 

VFDA4 : DIST. SPACING ''1HEN IN O'TAKING LANE 
5 . 00 5.00 5 .00 5 . 00 5.00 5 . 00 
5 .00 5.00 5.00 5.00 5 .00 5 . 00 

VFDB4: TH1E SPACING 
4.50 2.50 2.50 1. 00 1. 00 1. 00 
1. 00 2.00 2.00 1. 00 1. 00 1. 00 

.90 

.70 
. 70 
.70 

''1HERE THERE I S 
5 . 00 5.00 
5 . 00 5 . 00 

1. 30 1. 00 
1.00 1. 00 

. 70 

. 60 

AN AUX. 
5 .00 
5.00 

1. 00 
1. 00 

LANE 

VSHA : FIXED DISTANCE COHPONENT OF MINIHUH DESIRED FOLLOV1ING DISTANCE 
.80 . 80 .80 . 80 .80 .80 .80 .80 .80 
.80 . 80 . 80 .80 .80 .80 . 80 . 80 .80 

VSHB: TI!1E COI1PONENT OF FOLLOl'1ING SPACE ' '1HEN HASSLED 
1.00 . 50 .50 . 20 . 20 .20 .40 .20 .20 

.20 . 50 . 50 . 20 . 20 . 20 .20 . 20 .20 

VFDF: FOLL0,'1ING DISTANCE FACTOR (PER SECOND) 
. 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 
.00 .005 .01 .01 .01 .01 .01 

.00 

.01 
. 00 

.015 

VFDFC: FOLLOWING DISTANCE FACTOR CUTOFF VALUE (HAXH!Ul•l FACTOR) 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 . 00 1.00 1.00 1.00 
1. 00 1 . 60 2. 00 3.00 3.00 3 . 00 3 . 00 3 .00 5.00 

LAG: AGGRESSION NUHBER (O ONLY OVERTAKES ''1HERE THERE IS AN AUX. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 6 3 3 8 

LAGB : WAIT FOR VEHICLE BEHIND IF ITS AGGRESSION NUHBER EXCEEDS THIS 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 5 4 7 7 7 7 7 10 

LANE) 

LAGF : WAIT FOR VEHICLE IN FRONT IF ITS AGGRESSION NU!-IBER EXCEEDS THIS 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 9 4 4 9 
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LBS : \•1HETHER OVERTAKE \•1HEN BEYOND SECOND IN A PLATOON 
F T T T T T T T T 
T T F T T T T T T 

LLA: \'1HETHER OBEYS OPTIONAL OVERTAKING RESTRICTIONS (T YES, F NO) 
T T T T T T T T T 
F T T T F F T T F 

LRO : \'1HETHER DO RISKY OVERTAKINGS 
F F F F F T F F F 
T F F T T T T F T 

LUO: \'1HETHER USE OPPOS I NG AUXILIARY LANE TO ADVANTAGE 
F T T T T T T T F 
T T F T T T F T T 

VTO: CONSIDER YOURSELF BEING O'TAKEN IF VEH WILL REACH YOUR REAR IN VTO 
5 .00 5 . 00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 .00 5 . 00 
5 .00 5.00 5 . 00 5 .00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 .00 

VSFSA : SAFETY FACTOR: SIGHT- RESTRICTED OVERTAKING, AUXI LIARY LANE STARTS 
2 . 00 2 . 00 1 . 80 1 . 60 1.60 1 . 60 2.00 1.60 1.60 
1 . 60 1.80 2 . 50 1 . 50 1.70 1 . 70 2.00 1 .40 1 . 40 

VSFSN : SAFETY FACTOR FOR OTHER SIGHT- RESTRICTED OVERTAKINGS 
2 . 00 2 . 00 1.80 1 . 60 1 . 60 1.60 2 . 00 1.60 1 . 60 
1.60 1 . 80 2.50 1 . 50 1 . 70 1.70 2 . 00 1 . 40 1 . 40 

VSFVA: SAFETY FACTOR : OPPOSING VEHICLE VISIBLE, AUXILIARY LANE STARTS 
2 . 20 2 . 20 2 . 00 1 . 80 1.80 1. 80 2 . 20 1 .80 1 . 80 
1.80 2 . 00 2.70 1 . 70 1. 90 1.90 2.20 1.60 1.60 

VSFVN : SAFETY FACTOR: OPPOSING VEHI CLE VISIBLE, NO AUXILIARY LANE 
2 .00 2 .00 1 . 80 1.60 1.60 1 .60 2 .00 1 . 60 1.60 
1 . 60 1.80 2 . 50 1.50 1 .70 1 . 70 2 . 00 1 . 40 1 . 40 

VSOA: DIST . COl1PONENT OF SPACE TO BE LEFT AFTER O' TAKING (INCL . LENGTH ) 
70 . 00 60 . 00 35 . 00 20.00 20.00 20.00 15.00 10.00 10 . 00 
10.00 20 . 00 13.00 10 .00 10.00 10 . 00 10.00 10 . 00 10 . 00 

VSOB: TIHE COHPONENT OF SPACE TO BE LEFT AFTER OVERTAKING 
. 20 .20 . 20 . 20 .20 . 20 . 20 . 20 . 20 
. 20 . 20 . 20 .30 .30 .30 . 30 .30 .30 

VEXA: LEAST SPACING SUCH THAT NO EXTRA OVERTAKING TII1E I S ALLOWED 
100.00 80 . 00 65.00 45.00 45 .00 45 . 00 40.00 30 .00 30 .00 

30 . 00 40 . 00 35 . 00 25 . 00 25 .00 25 . 00 25.00 25 .00 15.00 

VEXB: EXTRA OVERTAKING THIE PER !1ETRE OF INSUFFICIENT SPACING 
. 10 . 10 .10 .10 .10 . 10 . 10 .10 . 10 
.10 .10 .10 .10 .10 . 10 .10 . 10 .10 

VCLB : CHANGE LANE TIHE \•1HEN SOHEONE BEHIND 
15.00 15 . 00 15.00 15.00 15.00 15 . 00 15.00 15.00 15.00 
15.00 15 . 00 15.00 15 . 00 15.00 15 . 00 15.00 15.00 15. 00 

VCLN: CHANGE LANE TUIE \'1HEN NOONE BEHIND 
30 .00 30 .00 30. 00 30.00 30. 00 30 . 00 30.00 30 .00 30 .00 
30 .00 30 .00 30.00 30 . 00 30 .00 30 . 00 30. 00 30.00 30.00 

VAH: THIE ALLOWED FOR HERGING AFTER OVERTAKING 
5 . 00 5.00 5.00 5 . 00 5 . 00 5 . 00 5.00 5.00 5 . 00 
5.00 5.00 5 . 00 5.00 5 .00 5.00 5.00 5. 00 5 . 00 
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VHGA : DISTANCE COHPONENT OF END- OF-AUX. - LANE HERGING DISTANCE ALLOWED 
50 . 00 50 . 00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20 . 00 20 . 00 
20 . 00 50 .00 20 .00 30 . 00 20 .00 20.00 10. 00 30 . 00 20 .00 

VI-1GB: TIHE COHPONENT OF SAl1E 
10 . 00 10 . 00 10.00 8.00 8.00 8 . 00 8 . 00 5 . 00 6 .00 
7.00 5 . 00 3 .00 8 .00 4.00 4.00 2 . 00 6 . 00 4.00 

VTS : TIHE UNTIL SETTLE AFTER HERGING 
30.00 30.00 30.00 30 . 00 30 . 00 30.00 10 . 00 30 . 00 30 . 00 
30.00 10 . 00 10 .00 30.00 30 .00 30.00 20 .00 40.00 30 . 00 

VSS: SPEEDS FOR WHICH END-OF-AUXILIARY-LANE HERGING IS STOP-START 
5 . 00 5 . 00 5 .00 10.00 10 . 00 10.00 10 . 00 10.00 10.00 

10.00 14 . 00 14.00 10.00 10 . 00 10.00 13 . 00 7.00 10 . 00 

VFE : IF ACCELERATION FOR Sl100TH HERGING EXCEEDS THIS, DO NOT DECELERATE 
- 1.00 -1 . 00 -1.00 -1.00 - 1.00 - 1.00 -1 .00 -1.00 - 1.00 
- 1 .00 -.80 - . 50 -1.00 -1 . 00 -1 .00 -1 . 20 -.80 - . 50 

VFCA: FUEL CONSU!1PTION PER SECOND WHEN IDLING (!11/S) 
1.75 1.50 1.29 .87 1.17 .87 . 56 . 43 .54 

.48 . 40 .30 .20 . 15 .65 . 50 . 40 .60 

VFCB:FUEL CONSUHPTION EFFICIENCY FACTOR BETA1 (HL/KJ) 
. 07 . 07 . 07 . 07 . 07 . 07 . 07 . 07 . 08 
. 08 .08 . 09 .10 . 13 .07 . 09 . 10 . 11 

VFCC :FUEL CONSUHPTION EFFICIENCY FACTOR BETA2 (HL/(KJ.l-1/S})) 
. 02 . 02 . 02 .02 .02 .02 . 01 .01 .02 
.02 .05 . 06 .05 .07 .04 .03 . 06 .05 

VFCD:DRAG FORCE PARAHETER (KN), HAINLY RELATED TO ROLLING RESISTANCE 
12. 77 10 . 62 7 . 24 3 .57 3 . 57 2 .16 1.18 . 92 .41 

. 39 .50 .28 .30 . 33 .40 . 30 .35 .25 

VFCE:DRAG FORCE PARA!1ETER (KN/ (l1/S)}), HAINLY RELATED TO AEROD . RESIST. 
6.00 5.20 4.70 4. 30 4.30 2 .50 2 .1 0 2.00 1 . 10 
1.00 1.60 .80 1.20 1.80 1. 40 1 . 00 1. 10 . 80 

VFCF:VEHICLE !1ASS (KG*1000) 
150 . 00 115.50 79.00 38 .00 38 .00 17.00 12 . 00 

2 .00 2 . 50 .80 1. 1 0 .95 1.65 1.40 
7 .80 
1. 20 

2 .50 
1.10 

VFCG:HULT. FACTOR FOR ROLLING RES I STANCE ACCORDING TO ROAD SPEED INDEX 
1 . 00 1.00 1.00 1 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 .00 1.00 
1 .00 1 . 00 1 . 00 1.00 1.00 1.00 1 .00 1 . 00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 . 00 1.00 1 . 00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1 . 00 1 . 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 . 00 
1.00 1.00 1.00 1 . 00 1 . 00 1.00 1.00 1 . 00 1 . 00 1. 00 
1 . 00 1.00 1 .00 1.00 1.00 1.00 1 .00 1.00 1. 00 1 . 00 
1 . 00 1 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 .00 1 . 00 1.00 1.00 
1.00 1 . 00 1 . 00 1 .00 1.00 1 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1 . 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1. 00 
1 . 00 1.00 1.00 1 .00 1 . 00 1.00 1.00 1.00 1 . 00 1.00 

Sl1X 
30 . 00 

CIOV 
.80 

RTUHN 
10.00 

SHN 
1. 00 

Xl1FH X!UPH 
1.8 4.0 

VFCH: VEHICLE USES (P)ETROL) OR (D )IESEL 
D D D D D 
p p p p p 

#EOF 

D 
p 

D 
p 

HPS 
35 

D 
p 

p 
p 
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~ 
Arquivo ROAD ;::: 

f'> 

~ 
tl;:j 

I 
TESTl. ROD tr1 

:.< --------- "" ;::: 
~ 

<:>-
DSS DENDS DUR NURD DESIRED 85 %ILE SPEED BENDINESS ..... 

11000 . 00 1000.00 100.00 110 104 . 6 73 . 8 ~ 
:::::-.. ...... 

CHAI NAGE BARRIER AUXILIARY ROAD SIGHT DISTANCE GRADE CURVE RADI US 85 %ILE COMMENTS ~ 
~ KM L INES LANES SPEED M M (DI R 1) M SPEED :::: 

(1 OR - 1) (T OR F) INDICES UP +VE KMH ~ 
'-, 

7. 0 1 1 F F 253 2 53 340 . 00 110 . 00 - 2 . 05 9999 104 . 6 ~ 
7 . 1 1 1 F F 253 253 220.00 169 . 00 -3 . 05 9999 1 04 . 6 ~ 

:::, 
7 . 2 1 1 F F 253 25 3 1 69 . 00 280 . 00 - 0 . 50 9999 104 . 6 :::-
7. 3 1 1 F F 257 2 57 170 . 00 389 . 00 -1.05 480 96 . 0 ~ 
7 . 4 1 1 F F 260 260 349.00 159.00 -0.90 290 89 . 3 ~ 
7 . 5 1 1 255 255 250.00 179 . 00 0 . 85 780 100 . 3 

:::,_ 
F F ;::, 

7. 6 1 1 F F 253 2 53 1 60 . 00 259.00 1. 85 9999 104 . 6 ~ . .., 
7 . 7 1 1 F F 253 2 53 149 . 00 350 . 00 2 . 10 9999 104 . 6 ~ 
7 . 8 1 1 F F 2 58 258 120 . 00 130 . 00 0 . 35 400 93 . 7 

~ 7 . 9 1 1 F F 264 264 119. 00 119 . 00 - 0. 55 160 79 .5 
8 . 0 1 1 F F 264 264 139 . 00 120 . 00 -0 . 60 150 7 9 . 5 ;:J 
8 . 1 1 1 F F 258 258 79 . 00 159 . 00 -0 . 75 430 93 . 7 :;::, 
8 . 2 1 1 F F 285 285 119 . 00 79. 00 - 4 . 25 160 79 . 9 
8 . 6 1 1 F F 261 261 100 . 00 130 . 00 -2 . 25 260 87 . 0 

16.6 1 1 F F 253 253 310 . 0 0 889 . 00 -1.00 9999 10 4 . 6 
16.7 1 1 F F 253 253 220 . 00 989 . 00 - 0 . 65 9999 104 . 6 
1 6.8 1 1 F F 254 254 159 . 00 1090 . 00 -0 . 60 1850 10 2 . 4 
16 . 9 1 1 F F 259 259 180 . 00 319 . 00 - 0 . 0 5 350 91. 4 
17 . 0 1 1 F F 259 259 529 . 00 159 . 00 -0.70 340 91.4 
17 . 1 1 1 F F 255 255 420 . 00 189 . 00 - 1. 35 890 100 . 3 
17 . 2 1 1 F F 253 2 53 31 9 . 00 269 . 00 - 0 . 65 9 999 10 4 . 6 
17 . 3 1 1 F F 253 253 2 19 . 00 360 . 00 -0 . 30 9999 104. 6 
17 . 4 1 1 F F 253 2 53 440 . 00 45 0 . 00 0 . 7 5 250 0 10 4 . 6 

..... 
o-
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Arquivo OBS 

FILE OBS 

20 NOB NUl·1BER OF OBSERVATION POINTS 
10 NOB1 NUHBER OF OBSERVATION POINTS IN DIRECTION 1 

1 LHSP INTERVAL STARTING POINT DIRECTION 1 
11 Lt·tSP INTERVAL STARTING POINT DIRECTION 2 

10 LHFP INTERVAL FINISHING POINT DIRECTION 1 
20 LJ.tFP INTERVAL FINISHING POINT DIRECTION 2 

2 NCT NUHBER OF VEHICLE OBSERVATION CATEGORIES 

4. O TFOL THtE COHPONENT OF DEFINITION OF FOLLm'1ING 
O. O DFOL DI STANCE COHPONENT OF DEFINITION OF FOLLO\HNG 

O IFILE OPTION TO GENERATE ADDITIONAL OUTPUT INFOru·mTION 

VEHICLE CATEGORY NN1ES 
1=TRUCKS i 2=CARS i 3= ;4= ;5= i 6= 

VEHICLE CATEGORIES FOR THE VARIOUS VEHICLE TYPES (LVC) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

117 

OBSERVATI ON POINTS FOR FIRST DIRECTION (RELATIVE TO START OF SH1. SEGHENT) 
1100. 2200. 3300. 4400. 5500 . 6600. 7700 . 8800 . 9900 . 10900 . 

OBSERVATION POINTS FOR SECOND DIRECTION (FROH START OF SUL SEG. IN DIR 2) 
1100 . 2200 . 3300 . 4400. 5500 . 6600 . 7700 . 8800. 9900.10900 . 

#EOF 



Ane.Yo D - Exemplo.r de liJtagem dos arq11it'OJ de dado . .- do 7RARR 118 

Arquivo OUT 

51!118. TRF AND sp255 . ROD COloiBINATION (TRARR 4 . O) 

TRAFFIC PARru1ETERS SPECIFIED AT INPUT: 

TIHE OF SI!1ULATION 
SETTLING DOWN TH1E 
RANDOH SEED NUl1BER 

14400.0 
1800.0 

175909.0 

ACTUAL FLOt•7S - DIRECTION 1: 
- DI RECTION 2 : 
- COHBINED : 

ACTUAL COHPLETION Tll1E: 

% FOLLOWING, DIRECTION 1 
% FOLLOt'7ING, DIRECTI ON 2 

STREAH DIR1 DIR2 
FLOW FLOW 

(VEH/H) (VEH/H) 
AUTOS 92.0 168.0 
RI GID 60 . 0 64 . 0 
ARTICS 12 . 0 24.0 
TOTAL 164.0 256.0 

156. VEH/H 
235. VEH/H 
390. VEH/H 

14744 . SEC 
HAXH1Ul·1 NUHBER OF VEHICLES ON ROAD : 72 

**** DIRECT I ON 1 **** 
POINT OBSERVATIONS: POSITIONS !1EASURED FROH START IN DI RECTION 

POSITION OVERTAKINGS SPEED (KH/H) %FOLL NUl·1BER HEAN SPEED 
H COHJ.1ENCED l1EAN S.D. 1 

200 . o 99 . 5 12 . 8 26 . 0 622 102 . 6 
400. 12 102.6 13 . 1 28.0 622 103.5 

1200. 23 96 . 0 13.6 31.8 62 2 101.2 
3000. 54 100 . 3 14.0 33.9 622 100 .7 
3500. 26 95 . 5 13.3 34.4 622 99 . 1 
5300. 40 100.9 13.7 37 . 8 622 1 02 . 0 
5800 . 17 94 . 5 13.8 39.1 622 98 .4 
7600. 59 94.0 13 . 3 41.8 622 97 .7 
8400 . 12 92.9 13.2 43.9 622 96 .4 
8600 . o 92 . 5 13. 2 44.4 622 95 . 8 

* INTERVAL OBSERVATIONS BET\•JEEN 200 . !-1 AND 8600.!-1 ( 8400 .!1 ) 

VEHICLE TRAVE L TIHE JOURNEY SPEED %TI!1E OVERTAKINGS PETROL 
CATEGORY HEAN S.D. HEAN S.D. SPENT NO. NO . RATE CONS . 

SEC SEC KH/H Kl-1/H FOLL. OF BY BY HL 

AUTOS 310 . 9 34.6 98.5 10.9 41.8 117 249 .083 1322.3 
UNITS 339.4 38 . 9 90.2 10.2 40.7 186 63 .033 1080.0 
ARTICS 333 . 0 29.1 91.4 7.5 42.5 20 11 .037 . o 
ALL 322.6 38.5 95.1 11.2 41.4 323 .062 1275 . 0 

22.6 
30 .2 

TOTAL 

260 . o 
124.0 

36. o 
420.0 

OF TRAVEL 

BY CATEGORY 
2 3 

96.5 87 . 4 
103.4 88 . 0 

89.2 86.7 
101.7 86.8 

89 . 3 99.4 
101.3 87 . 8 

88.4 95.4 
88.0 94 . 5 
87 . 5 92.5 
87 . 4 92 . 1 

DIESEL NO. 
CONS . 

HL 

. o 359 
3555 . 2 228 
3642.6 35 
3572 .6 622 
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**** DIRECTION 2 **** 
POINT OBSERVATIONS : POS ITIONS !1EASURED FROH START IN DIRECTION OF TRAVEL 

POSITION OVERTAKINGS SPEED (KJ.I/H) %FOLL NUHBER HEAN SPEED BY CATEGORY 
H COl1HENCED HEAN S.D. 1 2 3 

200 . o 96.5 13.3 30.9 938 99 . 3 88.8 97.3 
400. 32 97.7 13.6 32 .4 938 100.8 89.5 98 . 0 

1200. 63 97.2 13.4 36.2 938 100.5 88.6 97.4 
3000. 164 96 . 2 13.5 38 . 5 938 100.1 87 . 6 92.1 
3500 . 25 93 . 1 15 . 2 41.2 938 99.0 81. 0 83.1 
5300 . 193 96.3 13 . 1 40.5 938 99.0 88.8 97.5 
5800. 42 96.1 14 . 0 40.0 938 99.4 87.6 95.8 
7600. 134 98.9 13.5 49.6 938 99.8 100.2 88 . 3 
8400 . 52 92.9 13.4 51.9 938 96 . 6 85.9 85 . 3 
8600. o 91. o 13.8 51.7 938 95 . 0 83 . 1 83 . 4 

* INTERVAL OBSERVATIONS BETWEEN 200 .11 ANO 8600.1•1 ( 8400 .H ) 

VEHI CLE TRAVEL TIHE JOURNEY SPEED %TIHE OVERTAKINGS PETROL DIESEL NO. 
CATEGORY l·lEAN S.D. HEAN S . D. SPENT NO. NO. RATE CONS. CONS. 

SEC SEC Kl1/H Kl1/H FOLL. OF BY BY HL l1L 

AUTOS 317 . 7 34.4 96.3 10.3 43.8 401 902 . 173 1518.7 . o 619 
UNITS 369.6 41.4 82 .8 8 . 9 39.6 514 75 . 038 1716 . 2 4989 . 5 237 
ARTICS 345 . 1 32 . 6 88 .4 8 . 2 42 . 2 103 41 . 060 .o 5225.5 82 
ALL 333.2 42.6 92.2 11.4 42.6 1018 . 129 1542 . 8 5072 . 5 938 

* INTERVAL INFOru1ATION FOR BOTH DIRECTIONS COHBINED * 
( ASSID-1ES HATCHING LENGTHS OF 8400.H ) 

VEHICLE TRAVEL TI!1E JOURNEY SPEED %TH1E OVERTAKINGS PETROL DIESEL NO . 
CATEGORY l·lEAN S . D. l1EAN S .D. SPENT NO . NO . RATE CONS . CONS . 

SEC SEC Kl·l/H Kl·l/H FOLL. OF BY BY HL HL 

AUTOS 315 . 2 34 . 6 97.1 10 . 6 43.1 518 1151 . 140 1446 . 6 .o 978 
UNITS 354.8 42.9 86.4 10 . 2 40.2 700 138 .035 1396 . 2 4296.9 465 
ARTICS 341.5 32 . 0 89.3 8 .1 42 . 3 123 52 . 053 . o 4751.9 117 
ALL 329 . 0 41.3 93 . 3 11.4 42.1 1341 . 102 1439 . 0 4427.1 1560 

* * FREE SPEED DISTRIBUTIONS: DESIRED SPEEDS IGNORE ROAD CHA.RACTERISTICS; 
UNH1PEDED SPEEDS TAKE ACCOUNT OF ROAD SPEED INDICES, BUT NOT GRADES OR 
TRAFFIC. 

VEHICLE DESIRED UNH1PEDED NUHBER 
CATEGORY SPEED SPEED 

11EAN S .D. l·1EAN S .D. 

AUTOS 104.3 12 . 7 104 . 9 12 . 8 978 
UNITS 91.5 11.7 95 . 4 12.2 465 
ARTICS 103.7 8 . 1 99 . 9 7.8 117 
ALL 100 . 4 13 . 4 101 . 7 13.0 1560 
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Arquilro MULTIP 

Este arquivo contém os multiplicadores de velocidade, num total de 630 valores corres

pondentes a 3 incrementos na inclinação das rampas (0, 5%, 7%), 10 incrementos nos 

valores de be11di11m (0, 15, 30, 50, 70, 95, 120, ISO, 200 e 250) e 21 incrementos nos raios 

das curvas horizontais (9999, 1500, 900, 650, 510, 410, 340, 290, 250, 215, 185, 160, 140, 

120, 105, 95, 85, 75, 65, 55 e 45). Aqui será apresentado somente uma parte deste arqui-

v o. 

SPEED HULTIPLIER TABLE FOR TRARR 
---------------------------- ----

1 1.00000 1.00000 1 . 00000 1.00000 
2 0.92422 0 . 94874 0 . 96821 0.96591 
3 o. 87210 0.91647 0 .93875 0 . 934 45 
4 0 . 80921 0.88983 0.91065 0 . 90457 
5 0 . 76530 o. 86671 0.88421 o. 87656 
6 0.72783 0.84 357 0.85632 0.84714 
7 o. 69716 0.82205 0.82949 o. 81893 
8 o. 6721 2 0.80265 0 . 80480 0 . 79308 
9 0.64956 0.78371 0.78043 0 . 76764 

10 0 . 62741 0.7600 6 0 . 75459 0. 7 4077 
11 0 . 60610 0 . 73258 o. 72804 0.71326 
12 0 . 58619 0 . 70698 0 . 70187 0. 68625 
13 0.56846 0 . 68 42 3 o. 67724 0. 66093 
14 0 . 54866 0.65887 0 . 64415 0 . 62704 
15 0.53207 0 . 63766 0 . 61679 0.59915 
1 6 0.51996 0.62222 0 . 59705 0 . 57909 
1 7 0.50683 0 . 60549 0 . 57586 0.55762 
18 0 . 492 4 4 0 . 5872 1 0 . 55290 0. 53445 
19 0 .4 7650 0 . 56698 0 . 52778 0 . 5 0 91 7 
20 0 .4 5854 0.54424 0 .4 9989 0 . 48122 
21 0. 43786 0.51813 0 . 4 6833 0.44 97 4 

O O O O O O O O o O o o o o O O O O O O O O O O O o o o o o O O I O O O O O O O O O o o o 

609 0.77657 0.73435 0.70638 o. 69613 
610 0 . 89559 1. 00879 0 . 9992 4 0.99920 
611 0 . 89142 0.99243 0 . 993 40 0.99307 
612 0.88784 0. 98074 o. 98725 0.98662 
613 0 . 88430 0 . 97018 0 . 98 063 0. 97969 
614 0 . 88 075 0 . 96031 0 . 97364 o. 97237 
615 o. 87 671 0 . 94971 0 . 96537 0.96372 
61 6 0 . 87247 0. 93918 0. 95645 0. 95 439 
617 0 . 868 19 0. 9290 9 0.94 731 0. 94484 
618 0 . 86358 0.918 69 0 . 93731 0. 9344 1 
619 0 . 85819 0. 907 09 0.92556 0 . 92216 
620 0 . 85205 0 .894 47 o. 91214 0. 908 18 
621 0 . 84531 0 . 88126 0.89747 0.89292 
622 0.83835 0 . 86823 0 . 88246 0.87733 
623 0 . 82935 0.85215 0.86332 0. 857 4 9 
624 0.82067 0.83736 0 . 8452 4 0.83877 
625 0.81360 0 . 82577 0 . 83081 0.82386 
626 0 . 805 17 0 . 812 40 0.81396 0.80647 
627 0 . 79495 0.79680 0.79406 0.78598 
628 0 . 78231 0 . 77829 0 . 77 028 0.76154 
629 0 . 76629 0 . 75589 0.74140 0.73192 
630 0 . 74534 0 . 72807 0 . 70561 0.69534 
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Resultados obtidos com os experimeJJtos de simulação 

Neste anexo serão apresentados os resultados analisados, obtidos com os experimentos 

de simulação realizados tanto no procedimento de recalibração quanto na validação do 

modelo. Os resultados represen tam a média aritmética das 30 replicações de cada expe

rimen to realizado e são: fluxo de tráfego; velocidade média e desvio padrão da velocida

de média de cada categoria de veículos no trecho simulado; ta.'l:a de ultrapassagens; velo

cidade média e desvio padrão da velocidade de cada categoria de veículos por sentido de 

tráfego e a porcentagem de veículos em pelotões em cada sentido de tráfego. O TRARR 

fornece outros resultados mas que não foram analisados neste trabalho. 

a. Fluxo de tráfego 

O modelo TRARR gera o fluxo de tráfego e o divide de acordo com as categorias de 

veículos observadas. Neste estudo foram observadas três categorias: automóveis (autos), 

caminhões unitários (units) e caminhões articulados (artics) . A corrente única é a soma 

dos fluxos de todas as categorias observadas. Os resultados simulados estão apresenta

dos na Tabela C. I. 

Tabela C.l: Fluxo de tráfego observado e simulado. 

Fl11xo de trá(!go (!Y:k/ h2 
Caminhões Ca111inbões Commle 

Exjmi111en lo A!IIOilJÓPeis tJnitáJios Arlimlados tÍnÍm 
O e 1 

1 categoria 264 120 38 422 
2 categorias 261 124 36 421 
3 categorias 261 124 36 421 

2 
headwqy = 3,0 s 261 124 36 421 
headwq;• = 4,0 s 261 124 36 421 
beadM!)' = 5,0 s 261 124 36 421 

3 261 124 36 421 
4 261 124 36 421 
5 261 124 36 421 
6 261 124 36 421 
Valorrs obsemadoJ- 260 124 36 420 



Ane.Yo C- Rest~ltados doJ espelimmlos de silmtltlfilO 123 

b. V elo cidade média ao longo do trecho simulado 

O TRARR fomece o valor da velocidade média e do respectivo desvio padrão para cada 

categoria de veículos gerada ao longo do trecho de rodovia simulado, considerando as 

duas direções de h·áfego. Os resultados simulados estão mostrados na Tabela C.2 e C.3. 

Tabela C.2: Velocidade média observada e simulada. 

Ve/oddade média (km/ h2 
Caminhões Caminbõu Con--enle 

E ,vpe1imento A 11/omóreis tlllifáliOJ mlim ladoJ IÍnim 
O e 1 

1 categoria 101,2 95,6 97,0 99,2 
2 categorias 97,6 88,0 89,4 94,1 
3 ca tegorias 98,1 88,4 96,2 95,1 

2 
headJIIt!)' = 3,0 s 98,1 88,4 96,2 95,1 
headwf!J' = 4,0 s 98,1 88,4 96,2 95,1 
headJIIr!)' = 5,0 s 98,1 88,4 96,2 95,1 

3 98,3 87,7 96,0 95,0 
4 98,5 87,7 96,0 95,1 
5 97,8 88,0 89,7 94,2 
6 96,5 87,9 89,5 93,3 
Va/01--es obsemados 102,9 86,1 84,6 95,4 

Tabela C.3: Desvio padrão da velocidade média observado e simulado. 

Desfilo p_adnio da r-ekJddade média (km/ b2 
Caminhões Crrminhões Con--enle 

Expuimmlo A utomóms unitátios mlim/adoJ· !Ínit'tl 
Oc1 

1 categoria 12,3 11,6 11,0 12,3 
2 categorias 12,8 10,8 10,7 12,9 
3 categorias 12,7 10,7 10,9 12,8 

2 
headlllf!J' = 3,0 s 12,7 10,7 10,9 12,8 
headwqy = 4,0 s 12,7 10,7 10,9 12,8 
beridJJif!}' = 5,0 s 12,7 10,7 10,9 12,8 

3 12,6 10,2 10,7 12,7 
4 12,5 10,2 10,7 12,7 
5 12,5 10,2 8,1 12,5 
6 12,5 10,2 8,1 12,2 
Vtt!OJu olmmados 14,3 9,5 8,4 12,2 
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c. Taxa de ultrapassagens 

A ta:xa de ultrapassagens é obtida da relação entre o número de veículos ultrapassados 

pelo total de veículos observados e pela extensão do trecho simulado. O levantamento 

desse parâmetro em campo depende da observação das ultrapassagens ao longo do tre

cho esn1dado, o que acaba causando uma certa imprecisão nos dados coletados devido à 

dificuldade que se tem ao se esn1dar um trecho muito extenso, pois nem sempre é pos

sível visualizar com nitidez todos os pontos da rodovia. Os resultados simulados es tão 

apresentados na Tabela C.4. 

Tabela C.4: Ta:xa de ultrapassagens. 

Oe1 

2 

3 
4 
5 
6 

1 categoria 
2 categorias 
3 categorias 

bearlwqy = 3,0 s 
beadJJ't!)' = 4 ,O s 
beadJI!q)' = 5,0 s 

Valom_r obJcmadoJ 

Ta:x:a de ullnljJaJJagenJ 
(l.•efc/ f.'ek.km) 

Smtido N-S Sentido S -N 

0,072 
0,087 
0,084 

0,084 
0,084 
0,084 
0,084 
0,087 
0,084 
0,063 
0,068 

0,124 
0,147 
0,140 

0,140 
0,140 
0,140 
0,143 
0,147 
0,146 
0,115 
0,104 



Anexo C- RemlladoJ doJ e,'<jmillleJJ/oJ· de sim11lr~(iio 125 

d. Velocidade média por sentido de tráfego 

O TR.ARR fornece o valor da velocidade média e o respectivo desvio padrão para cada 

categoria de veículos observada por sentido de tráfego (sentido N-S e sentido S-N). Os 

resultados simulados estão apresentados nas Tabela C.S até C.8. 

Tabela C.5: Velocidade média observada e simulada no sentido N-S. 

Ve/o1idade média (km/ h2 
Cami11hõeJ Cami11bõu Con-e11/c 

E:pm'me11/o A 11/omóreiJ 111/Íián'os mlitllladoJ IÍIIÍI'a 
o c 1 

1 categoria 101,8 95,7 97,2 99,6 
2 categorias 97,8 87,4 89,5 93,4 
3 categorias 98,3 87,8 96,4 94,3 

2 
headwt!)' = 3,0 s 98,3 87,8 96,4 94,3 
headJI!t!)' = 4,0 s 98,3 87,8 96,4 94,3 
hearllllf!)' = 5,0 s 98,3 87,8 96,4 94,3 

3 98,3 87,0 96,1 94,0 
4 98,4 87,0 96,1 94,1 
5 97,7 87,2 90,1 93,3 
6 96,9 87,1 90,0 92,8 
T/ alorl'J' obJemadoJ 113,8 92,4 93,3 104,0 

Tabela C .6: Desvio padrão <..la velocidade média observado e simulado no sen tido N -S. 

DeJ11io padrão da n/ocidade média [km/ h2 
C (l/milhões C a m in hõeJ" Commle 

Expelimmlo AIIIOJJIÓI!eis flni/á!ÍOS mlimlados IÍnÍt'tl 
O e 1 

1 categoria 12,0 12,0 10,6 12,2 
2 categorias 12,5 11,0 10,6 12,8 
3 categorias 12,5 10,8 10,6 12,8 

2 
headwq;• = 3,0 s 12,5 10,8 10,6 12,8 
headwr!)' = 4 ,O s 12,5 10,8 10,6 12,8 
hemlwq;• = 5,0 s 12,5 10,8 10,6 12,8 

3 12,4 10,2 10,4 12,6 
4 12,3 10,2 10,4 12,6 
5 12,4 10,2 8,3 12,4 
6 12,4 10,2 8,3 12,3 
Valom· obsemadoJ 17,1 11,5 9,1 14,7 
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Tabela C.7: Velocidade média observada e simulada no sentido S-N. 

Veloddade 111édia (km/ h2 
Ca111i11bões Caminbõu Con't?nle 

E::petimento A 1(/omóreiJ tlllitrhioJ artim/mloJ IÍnim 
Oe 1 

1 categoria 100,8 95,6 96,8 98,9 
2 categorias 97,5 88,5 89,3 94,5 
3 categorias 98,1 88,9 96,0 95,6 

2 
headwt!)' = 3,0 s 98,1 88,9 96,0 95,6 
beadwqy = 4 ,O s 98,1 88,9 96,0 95,6 
beadwqy = 5,0 s 98,1 88,9 96,0 95,6 

3 98,4 88,3 96,0 95,6 
4 98,6 88,3 96,0 95,8 
5 97,8 88,8 89,5 94,8 
6 96,3 88,6 89,2 93,7 
Valot~J obsemados 92,1 79,7 75,9 86,7 

Tabela C.8: D esvio padrão da velocidade média obsenrado e simulado no sentido S-N. 

Dw,io f!.adrão da relotidade média (_km/ b2 
Caminbõu Caminbões Con~nte 

Expen"mento A"tomóreiJ tllfitdtiOJ" mtimladoJ IÍJ/ltYI 

O e 1 
1 categoria 12,4 11,4 11,3 12,2 
2 categorias 12,9 10,6 10,9 12,9 
3 categorias 12,8 10,6 11,0 12,7 

2 
beadJIIf!)' = 3,0 s 12,8 10,6 11,1 12,7 
beadJIItf)' = 4,0 s 12,8 10,6 11,1 12,7 
beadJI!l!)' = 5,0 s 12,8 10,6 11,0 12,7 

3 12,7 10,2 10,8 12,7 
4 12,6 10,1 10,8 12,7 
5 12,6 10,1 7,9 12,4 
6 12,5 10,1 7,9 12,2 
Valot~J olmmadoJ- 11,6 7,4 7,7 9,6 
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e. Porcentagem de veículos em pelotões 

A porcentagem de veícu los em pelotões é relativa à quantidade de veículos que viajam 

com beadJJ'q)' menor que 5,0 s. Os valores estimados nas simulações realizadas no pro

cesso de recalibração do modelo estão apresentados nas Tabelas C.9 e C. lO. 

Tabela C.9: Porcen tagem de veículos em pelotões no sentido N -S. 

Pon-entage/JI de reímlos e111 p_elolões 
Pontos obJenl{l(/os 

Exp_mimnlo I 1I rn IV 
O e 1 

1 categoria 30,8 35,2 34,7 36,5 
2 categorias 31,6 37,0 36,0 37,8 
3 categorias 31,2 36,4 36,1 37,7 

2 
beadJI!f!Y = 3,0 s 27,4 30,2 29,1 30,2 
beadii''!J' = 4,0 s 28,8 34,2 33,2 34,7 
bear/JIIq)' = 5,0 s 31,2 36,4 36,1 37,7 

3 31,1 36,4 35,6 36,9 
4 31,1 36,4 35,6 36,8 
5 31,2 36,3 35,4 37,0 
6 31,3 37,6 36,5 39,2 
Valores obsemados 26,8 25,4 27,0 26,5 

Tabela C.lO: Porcentagem de veículos em pelotões no sentido S-N. 

Pommtage/JI de tdmloJ e111 p_elotõe.• 
Pontos obsemarlos 

Ex!!.enimnlo I li III IV 
O e I 

I categoria 43,9 46,8 50,1 49,6 
2 categorias 44,8 46,3 49,4 49,1 
3 categorias 45,0 46,6 50,0 49,4 

2 
beadw(!J' = 3,0 s 39,9 37,6 41,1 40,7 
bear!JIIq)' = 4,0 s 42,9 43,2 46,3 46,3 
beadw(!J' = 5,0 s 45,0 46,6 50,0 49,4 

3 44,8 46,4 49,7 48,9 
4 44,7 46,2 49,6 48,8 
5 44,6 45,8 48,9 48,4 
6 46,4 47,8 50,4 51,2 
Valorrs obsen'tldos 47,4 47,1 43,7 44,6 



ANEXOD: 

Modelos de planilhas para coleta de dados 

I' 
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Modelos de pla11ili1as para coleta de dadm; 

N este anexo serão apresentados os modelos das planilhas usadas nas coletas de dados, 

uma para a contagem e classificação do tráfego (página 13 1) e outra a contagem das 

man obras de ultrapassagens (página 132) realizadas no trecho observado. 

Ambas as planilhas possuem o mesmo cabeçalho com campos destinados a: 

1. A identificação do ponto de observação e das condições da rodovia (seca, úmi-

da, bem conservada ect); 

2. A descrição das condições do tempo (nublado, ensolarado, seco etc); 

3. i\ data e horário de início e fim do período de coleta de dados; 

4. A identificação do observador responsável pela coleta; 

5. A numeração das páginas da planilha para organização dos dados; 

6. A identificação da fai .. xa de tráfego observada (sentido do fluxo de tráfego); 

7. Os comentários e observações relevantes à coleta (realização de manutenção no 

h·echo, ocorrência de acidentes etc); e 

8. A identificação dos intervalos de coleta de dados (qual o período em que os da

dos coletados são agregados). 

A classificação dos veículos é feita segundo sete tipos de veículos: automóvel, u

tilitário (veículos utilitários leves) ;caminhonete (veículos utili tários pesados); rígido leve 

(caminhões rígidos leves); rígido pesado (caminhões rígidos pesados) ; articu lado (cami

nhões ar ticulados) e ônibus. Um oitavo campo denominado "outros" é destinado à i

dentificação de outros tipos de veículos que não se encaixam em nenhuma das classes 

anterio rmente citadas. Para a contagem dos veículos estipula-se um ponto de referência 

na rodovia e, assim que os veículos passam por ele, são con tados e classificados. 

A contagem das manobras de ultrapassagens realizadas é feita para cada fai.."a de 

tráfego da rodovia, dentro de um trecho pré-selecionado. Para cada trecho deve-se en

contrar um ponto onde visualização da rodovia e dos veículos é máxima. Geralmente, 

esse pon to está localizado no meio do trecho para rodovias em tangente e nos extremos 

para trechos com variação de inclinação. Entretanto, nem sempre é possível encon trar 

um ponto em que a visualização é completa, o que acaba gerando imprecisão nos dados 

coletados, pois podem ocorrer manobras em trechos não visíveis. 

As manobras de ultrapassagens realizadas no trecho foram divididas em dois ti

pos: manobras simples e manobras múltiplas. As manobras simples são aquelas em que 
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um veículo ultrapassa somente um veículo. As manobras múltiplas são aquelas em que 

um veículo ultrapassa mais de um veículo. Apesar dessa distinção, para o cálculo da taxa 

de ultrapassagens, o que importa é o número de veículos ultrapassados no trecho. 

Foi criado um sistema de contagem somente para o registro das manobras múl

tiplas, já que para as simples não existe problema. Para cada manobra múltipla realizada, 

contava-se o número de veículos ultrapassados pelo veículo ultrapassador. Por exemplo, 

observa-se que um veículo ultrapassa, seguidamente, utn pelotão de 3 veículos. Na pla

nilha, o observados irá marcar o número 3, que é equivalente a 3 ultrapassagens simples. 

Para um pelotão de veículos ultrapassando, o sistema de contagem é parecido, 

mas agora é registrado, para cada veículo do pelotão ultt·apassador, o número de veícu

los ultrapassados. Por exemplo, observa-se que um pelotão de 3 veículos ulu·apassa um 

outro pelotão de 2 veículos. Na planilha, no campo des tinado às ulu·apassagens m{Jiti

plas, o observador irá marcar 2+2+2, o que significa que houveram 3 ultrapassagens 

duplas, e é equivalente a 6 ultrapassagens simples . 
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a. Planilha para contagem e classificação do tráfego 

Universidade de São Paulo/ Escola de Engenharia de São Carlos/ Departamento de Transportes 

I ESTUDO SOBRE VOLUME DE TRÁFEGO I 
Ponto de obseN ação: Plf Data: llf/07(00 Página: 1 

Condições da rodovia: Sec.<N" Horário da coleta ObseNador: Cút\r'L.a/ 
Início: 12 :00 
Fim: 16:00 

Condições do tempo: '80tW ObseN ações/ Comentários: A Yodovi<MctpYeãe+'tt"~ ~ 
con.~tie.-~eYVaçiW: 

Sentido de tráfego: Riburão-Pret"o- ·A raraquan:v (Norie- · St~ 

Perfodo Tipos de verculos 

In feio Fim Automóvel Utilitário Caminhonete Rfgido leve Rfgido pesado Articulado Ônibus Outros 
11) o 

I ~ ~ n I t-1 N 3 o 1 o o 2 o o t-1 t-1 

o o 000 ~ ~ I I I D 01 I N N 11f 1 2 1 lf 6 1 o 
~ t-1 

o o ~0~ I D I D n ),.weo-1 ~ ~ 
N N 
t-I t-1 2 lf 1 lf 3 o 
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b. PlaniU1a para contagem das manobras de ultrapassagem 

Universidade de São Paulo/ Escola de Engenharia de São Carlos/ Departamento de Transportes 

I ESTUDO SOBRE MANOBRAS DE ULTRAPASSAGEM I 
Ponto de observação: CF4 Data: 04/07/00 Página: 1 

Condições da rodovia: Horário da coleta Observador: 
(]Joa Início: 12:00 :Márcia 

Fim: 16:00 

Condições do tempo: Observações/ Comentários: 

fF.11sofnmrfo 

Sentido de tráfego: fRj6ciriio CFreto-/'1raraquara 

Períodos Ultrapassagens 
Início Fim Simples Múltiplas 

11:55 12:00 D 
4 o 

12:00 12: 10 0n I 
8 2 

12: 10 12:20 n 
3 o 
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