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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Gestão técnica do sistema semafórico

As interseções em nível constituem a parte crítica do sistema viário, pois, em razão

dos movimentos conflitantes de veículos e pedestres que ali ocorrem, são os pontos

onde é menor a capacidade de tráfego e maior a freqüência de acidentes. Nesses

locais, qualquer que seja a forma de operação, uma parte dos veículos e dos

pedestres necessita parar e esperar para passar.

Nas interseções com menor volume de veículos e pedestres, a operação com uma

das vias como preferencial, isto é, com prioridade de passagem, constitui uma

solução adequada no tocante ao desempenho operacional – que leva em conta,

principalmente, a segurança, demora, necessidade de parada e capacidade.

No entanto, com o crescimento do tráfego começa a haver dificuldade dos veículos

e/ou dos pedestres para entrar ou passar pela via principal, com conseqüente

formação de filas, maiores demoras e, quase sempre, aumento da freqüência de

acidentes. Quando a situação fica crítica é indicada a implantação de semáforo no

local. Muitas vezes, mesmo que o movimento de veículos e/ou pedestres não seja

alto, o semáforo também é recomendado para melhorar a segurança nos
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cruzamentos onde a visibilidade é ruim, a topografia favorece o emprego de

velocidades altas, o número de movimentos conflitantes é elevado tornando

complexa a tomada de decisão de motoristas e/ou e pedestres de entrar, etc.

A decisão de colocar ou não semáforo em um cruzamento deve ser pautada por

critérios técnicos, pois a colocação de semáforo onde não indicado tecnicamente

acaba por prejudicar o desempenho operacional do cruzamento, afetando um ou

mais dos fatores segurança, demora, número de paradas e capacidade.

Uma vez tomada a decisão de instalar o semáforo, é vital que o projeto operacional

seja adequadamente elaborado: definição do número de fases, definição dos

movimentos em cada fase, definição da duração das fases, tipo de controlador a ser

utilizado, etc. Esses parâmetros são definidos em função das características do

cruzamento (largura das vias, declividades, etc.) e das características do tráfego

(volumes, porcentagens de veículos pesados, etc.). O projeto operacional é decisivo

no que tange ao desempenho do cruzamento, no sentido de ter uma operação com

adequada segurança, demora próxima do mínimo, demora máxima limitada a

valores aceitáveis, número de paradas próximo do mínimo, tamanho de filas

limitados, capacidade compatível com o fluxo, etc.

Também é importante que a parte física seja adequadamente projetada e

implantada para se conseguir os benefícios previstos. Os focos luminosos devem

estar bem visíveis quando os veículos que se aproximam ainda estão distantes, bem

como serem visíveis para todos os veículos e pedestres quando estão parados

aguardando para passar. A sinalização de solo também é fundamental para se

conseguir um desempenho operacional adequado do cruzamento. E para que essas
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características sejam conservadas ao longo do tempo, é vital a manutenção do

equipamento e da sinalização.

Semáforos instalados sem indicação técnica e/ou com projetos inadequados (físico

e/ou operacional) quase sempre ocasionam os seguintes principais problemas:

• Aumento da demora e do número de paradas;

• Redução da capacidade;

• Aumento da freqüência de acidentes;

• Aumento nas violações das regras de trânsito;

• Utilização de rotas alternativas para evitar o semáforo, gerando problemas

para as ruas de características locais.

Por outro lado, semáforos instalados com indicação técnica e com projeto adequado

(físico e operacional) trazem em geral a seguintes principais vantagens:

• Redução da demora e do número de paradas;

• Aumento da capacidade;

• Redução do tamanho das filas;

• Redução da freqüência de acidentes;

• Redução da emissão de poluentes e do consumo de combustível.

Quando se trata de uma linha ou rede de semáforos próximos, para otimizar o

desempenho operacional do conjunto é importante operar com um sistema de

coordenação adequado. O caso mais simples de coordenação é o sistema de
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sincronismo ao logo de uma via conhecido como “onda verde”. Se a coordenação for

adequadamente projetada, é possível obter ganhos altamente significativos do

desempenho do conjunto de semáforos no tocante ao atraso, número de paradas e

capacidade; e, em conseqüência, na emissão de poluentes e consumo de

combustível.

FHWA (2005) aponta que o gerenciamento dos tempos dos semáforos pode

melhorar muito o desempenho dos semáforos, reduzindo os congestionamentos.

Também estima que 75% dos semáforos nos Estados Unidos poderiam ser mais

eficientes e seguros pela substituição ou a reprogramação dos equipamentos.

Ainda de acordo com a FHWA (2005), a gestão adequada do sistema de semáforos

é uma forma de melhorar a fluidez e a segurança do trânsito, e apresenta os

seguintes benefícios:

• Redução da emissão de poluentes e do consumo de combustível;

• Redução dos congestionamentos;

• Redução do número de acidentes e da severidade dos mesmos;

• Mitigação do comportamento agressivo dos motoristas;

• Postergação ou eliminação da necessidade de construção de vias para

aumento da capacidade.

• Ordenamento dos fluxos de tráfego;

• Aumento da capacidade da interseção;

• Melhoria no movimento contínuo do fluxo com a coordenação dos semáforos

adjacentes;
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• Interrupção do fluxo pesado na via principal para permitir que os fluxos de

pedestres e veículos na via secundária possam cruzar;

• Diminuição das demoras dos veículos na via secundária;

• Previsibilidade do tempo de espera de pedestres e ciclistas.

Também, conforme a FHWA (2005), muitas atividades podem ser desenvolvidas

para melhorar o desempenho dos equipamentos existentes, como as seguintes:

• Remoção de semáforos desnecessários;

• Introdução de uma nova programação de tempos;

• Inclusão de fases de conversão protegidas, principalmente à esquerda; ou, se

for o caso, proibir as conversões;

• Utilização de programas de computador para projetar e desenvolver os planos

de tempos do semáforo;

• Instalação e manutenção do equipamento de maneira adequada;

• Coordenação de semáforos.

Muitos estudos (MATZOROS e DAN VLIET, 1992; MARTINS, 1996; DENIS e

NIGEL, 1996) mostram que semáforos com programação deficiente aumentam

consideravelmente o consumo de combustível, a emissão de poluentes e o ruído.

Dentre as principais variáveis que participam no processo de emissão de poluentes

na zona urbana, segundo Martins (1996), está o sistema de tráfego (controle nas

interseções, tempos de semáforo, número de frenagens, etc.).
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Os semáforos são geralmente considerados pela mídia e pelo público como a

panacéia para todos os problemas de segurança de tráfego nas interseções; a

crença usual é que estes dispositivos são mais seguros do que as outras formas de

controle de tráfego. Esta crença é constantemente contestada por alguns estudos

que mostram que interseções operadas por semáforos experimentam, muitas vezes,

maiores incidências de acidentes do que interseções semelhantes não operadas por

semáforos.

Outras pesquisas (DATTA e DUTTA, 1990; DATTA, 1991; TRAFFIC and SAFETY

DIVISION, 1982; Agent, 1988), com algumas exceções (KING e GOLDBLATT,

1975), suportam a idéia comum de que a instalação de semáforos reduz o número

de acidentes.

As pesquisas de Datta e Dutta (1990), Datta (1991), Traffic and Safety Division

(1982) e King e Goldblatt (1975), apontam que o número de colisões com ângulo

reto diminuiu nas interseções com a substituição de placas de pare por semáforos.

As pesquisas de Datta e Dutta (1990), Datta (1991) e King e Goldblatt (1975),

mostraram um aumento nas colisões traseiras quando as interseções foram

semaforizadas.

Agent (1988), Bhesania (1991) e Hanna (1975) mostraram que mais acidentes em

ângulo ocorrem em interseções com sinal de parada obrigatória em relação às

dotadas de semáforos, e mais colisões traseiras ocorrem nas interseções com

semáforos em relação às dotadas com sinal de parada obrigatória.

Os semáforos nem sempre previnem acidentes. Em muitos casos, o número total de

acidentes e feridos aumenta após a sua instalação. Nos locais onde são

necessários, os resultados mais comuns são redução de colisões em ângulo reto.
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Porém, há um aumento no número total de acidentes, especialmente colisões

traseiras.

Em geral, os seguintes tipos de colisões são reduzidas com a instalação de

semáforo: colisões em ângulo reto, colisões de conversão à esquerda, colisões com

pedestres, colisões devido a manobras de estacionamento e colisões em ângulo.

Por outro lado, os seguintes tipos de colisão em geral aumentam: colisões traseiras,

colisões laterais e colisões frontais.

A luz do exposto, fica evidenciada a importância da gestão técnica adequada do

sistema de semáforos de uma cidade. Trata-se de questão técnica que, para ser

bem conduzida, necessita de corpo técnico com conhecimento e ferramental

adequado.

A falta de gestão técnica do sistema de semáforos é uma realidade na maioria das

cidades do país. Excetuando-se algumas grandes cidades onde a gestão é

adequada, nas demais as coisas funcionam sem nenhuma técnica. Não se

observam critérios adequados para verificar a necessidade ou não de semáforos nos

cruzamentos, o projeto físico na maioria das vezes deixa a desejar, o programa de

operação é estabelecido de maneira empírica prejudicando o nível de serviço, etc.

Nessas cidades o sistema de semáforos é cuidado por pessoas sem nenhuma

formação técnica ou por técnicos sem conhecimento adequado do tema (FERRAZ ,

2003).

Pode-se afirmar que o estado da prática está muito distante do estado da arte em

operação de semáforos no Brasil. Central de controle do tráfego e semáforo com

detectores de veículos são uma realidade muito distante para a grande maioria das

cidades brasileiras. Softwares como o TRANSYT, SCOOT e INTEGRATION ,
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usados para otimização dos ciclos semafórico, são utilizados apenas em algumas

poucas cidades grandes. No entanto, mesmo com semáforos de tempo fixo,

excelentes desempenhos podem ser obtidos com a atuação de técnicos preparados

utilizando métodos simples (FERRAZ, 2003).

 O DENATRAN (2005) aponta a falta de treinamento e capacitação dos gestores de

tráfego nas cidades brasileiras, especialmente nas cidades médias.

Para trazer mais luz acerca do problema da falta de gestão técnica do sistema

semafórico na maioria das cidades brasileiras, um dos propósitos deste trabalho foi

investigar com mais detalhes a situação mediante a aplicação de pesquisa

detalhada em algumas cidades do estado de São Paulo e consulta a especialistas

que atuam em outros estados do país, para saber a situação das cidades de outros

estados.

Percepção dos usuários sobre o desempenho dos semáforos

As metodologias de análise do desempenho de semáforos propostas pelo TRB

(1985), no Highway Capacity Manual de 1985 (HCM – 1985), e pelo TRB (2000), no

Highway Capacity Manual de 2000 (HCM – 2000), são certamente as mais utilizadas

no mundo e praticamente as únicas utilizadas no Brasil.

Essas metodologias empregam o conceito de nível de serviço: uma medida

qualitativa que descreve as condições operacionais de uma corrente de tráfego e

sua percepção por motoristas e/ou passageiros.

No caso dos semáforos isolados, o nível de serviço (qualidade da operação) é

definido em função da demora média experimentada pelos veículos: no HCM – 1985

essa demora é caracterizada pelo tempo parado e no HCM – 2000 pelo atraso
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(diferença entre o tempo parado mais o tempo de desaceleração e aceleração e o

tempo considerando passagem com velocidade constante).

No caso de um conjunto de semáforos dispostos ao longo de uma via, o nível de

serviço é definido no HCM – 2000 com base na velocidade média de operação em

relação à velocidade máxima conseguida neste tipo de via em condições “ideais”

(tráfego com baixo volume e sincronismo adequado dos semáforos, de modo que os

veículos possam passar sem parar por um grande número de semáforos próximos).

De acordo com Washburn et al (2004), Nakamura et al (2000), Choocharukul et al

(2004) e Flannery et al (2004), poucos estudos foram feitos sobre a percepção dos

usuários no tocante ao nível de serviço, tendo a grande maioria dos trabalhos

enfocado as vias especiais de múltiplas faixas (“freeways”).

Sutaria and Haynes 1(1977, apud Zhang e Provedouros, 2005) conduziram uma

pesquisa de opinião para determinar a percepção do nível de serviço em interseções

com semáforos.  O atraso foi tido como o fator mais importante e correlacionado com

as notas do nível de serviço.

Pécheux et al (2000) levantou duas questões sobre a percepção do nível de serviço

em interseções:

• Embora o conceito de nível de serviço tenha sido estabelecido em parte

para refletir as condições operacionais percebidas pelos motoristas, os

níveis de serviço para interseções com semáforos não foram

estabelecidos por estudos de percepção dos motoristas;

                                                          
1 SUTARIA, T. C., and J. J. HAYNES. Level of Service at Signalized Intersections. In Transportation
Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 644, TRB, National Research
Council, Washington, D.C., 1977, pp. 107-113.
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• Embora o HCM 2000 especifique o atraso total, diferentemente do tempo

parado, pois o atraso total engloba o tempo perdido na aceleração e

desaceleração, como a medida de desempenho na análise do nível de

serviço para interseções com semáforos, é pouco provável que o atraso

seja o único fator que influencie a percepção da qualidade do serviço pelo

usuário.

Em vista disso, Pêcheux et al (2000) conduziram uma pesquisa através de vídeo e

concluíram que os motoristas não percebem a qualidade da operação em seis níveis

de serviço como preconizado nas várias edições do HCM. Também que os

motoristas não distinguem muito bem entre os níveis de serviço A, B e C. Nesta

pesquisa, aproximadamente 40 fatores foram identificados como sendo relevantes

para a percepção dos usuários quanto ao nível de serviço, dentre eles: a eficiência

do semáforo (atuado), conversões à esquerda, qualidade do pavimento e marcas de

sinalização. Pêcheux et al (2004) realizaram uma pesquisa numa via arterial com

semáforos próximos, tendo entrevistado 22 motoristas.

Zhang e Provedouros (2005) realizaram pesquisa pela Internet utilizando um

questionário e concluíram que, além do atraso, outros fatores são importantes para

os motoristas no tocante ao desempenho das interseções semaforizadas. De fato, o

atraso ficou classificado em oitava posição dos dez fatores analisados, ficando atrás

da eficiência do semáforo atuado (a pesquisa demonstrou que os motoristas se

sentem mais irritados ao esperar 10 segundos sem fluxo na via transversal, do que

20 segundos com fluxo na via transversal). O desmanche da fila em apenas um

ciclo, a disponibilidade de faixas de conversão à esquerda, conversão à esquerda

protegida, pavimento sem defeitos e com marcas bem definidas, para citar os mais

importantes, foram considerados mais relevantes que o atraso.
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Zhang e Prevedouros (2005) também analisaram o trade-off entre atraso e

segurança e concluíram que os motoristas eram bastante preocupados com

potenciais colisões nas interseções com semáforos. Segurança foi considerada

como sendo entre três e seis vezes mais importante que o atraso, dependendo do

tipo de conflito. Outra conclusão a que chegaram, é que os motoristas aceitam

esperar mais tempo para ter uma fase de conversão à esquerda protegida.

Levine (1997) relata que há pelo menos cinco fatores principais que influenciam a

experiência de duração do tempo. As pessoas tendem a perceber o tempo passando

mais rapidamente quando estão ocupados, quando estão experimentado variedade,

quando os eventos são prazerosos, quando tem um senso de urgência e durante

atividades que utilizam o hemisfério direito do cérebro.

Poucos estudos relacionam o humor com a estimação do tempo. Hornik2 (1993,

apud Chebat et al 1995) concluí que a percepção da duração de uma atividade

parece menor sob condições de bom humor do que em condições de mau humor.

Hornik (1993) mostrou que sujeitos felizes exibem uma clara tendência em

subestimar a duração das atividades, enquanto os deprimidos e tristes tendem a

ligeiramente superestimar a duração das mesmas, concluindo que o bom humor é

poderoso na determinação da estimativa do tempo.

Zakay et al (1996), em estudo fundamentado em cenários de espera em semáforos

feitos através de questionários, mostraram que os participantes superestimam os

intervalos de espera quando se identificaram como motoristas que estavam com

pressa.

                                                          
2 Hornik J., 1993, "The role of affect role in consumers’ temporal judgments", Psychology and Marketing, vol.10, No 3, pp.
239-255.
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Chebat et al (1995) concluíram um estudo sobre o humor na percepção do tempo e

na satisfação do tempo de espera. Vários fatores de humor foram analisados. Os

resultados mostram que o humor (prazer e desprazer) tem um efeito significativo na

satisfação do tempo de espera, entretanto, não havia efeito significativo na

estimativa do tempo.

Não se tem notícia de estudo sobre a percepção de motoristas brasileiros acerca do

desempenho operacional (qualidade da operação, nível de serviço) de semáforos

isolados e conjunto de semáforos dispostos ao longo de uma via.

Em vista do exposto, um dos propósitos deste trabalho foi pesquisar sobre a

percepção de motoristas do país quanto ao nível de serviço em semáforos isolados

e em grupo de semáforos próximos ao longo de uma via, considerando os dois

parâmetros determinantes da qualidade da operação: a demora e o número de

paradas; e analisar os resultados obtidos à luz dos padrões estabelecidos no HCM–

2000 e no HCM–1985.

Definição dos tempos dos semáforos

Os parâmetros mais utilizados para analisar o desempenho operacional de um

semáforo são o atraso médio, o número médio de paradas, o consumo de

combustível e a emissão de poluentes.

Em algumas situações, pode ser particularmente relevante o tamanho médio e o

tamanho máximo das filas, sobretudo quando estas obstruem interseções próximas

ou entradas e saídas importantes.

Do ponto de vista dos usuários, o parâmetro mais importante é o atraso médio

(tempo médio perdido ao passar pelo semáforo, igual à diferença entre o tempo
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médio gasto para passar, incluindo desaceleração, parada e aceleração, e o tempo

gasto para passar supondo a velocidade constante), seguido do número médio de

paradas - este um parâmetro bastante valorizado pelos usuários quando passam por

uma sucessão de semáforos próximos. No caso de fluxos baixos, os usuários

também consideram relevante o tempo parado máximo, ou o atraso máximo.

Sob a ótica da sociedade, são importantes os parâmetros consumo de combustível

(ligado a conservação da energia) e emissão de poluentes (ligado a preservação do

meio ambiente).

Diversos métodos (expressões ou algoritmos) foram desenvolvidos para a

determinação do tempo de ciclo e da distribuição do tempo de verde em semáforos,

visando à determinação das condições de operação que permitem operar com o

melhor desempenho operacional.

Alguns métodos consideram o atraso como o parâmetro mais importante do

desempenho operacional, como é o caso do consagrado método de Webster (1958),

que estabelece expressões para determinação da duração dos tempos tendo como

objetivo à minimização do atraso.

Outros métodos consideram dois parâmetros como importantes: o atraso e o número

de paradas, como é o caso do método implícito no software Transyt, desenvolvido

por Robertson (1969). Neste caso, é preconizada a minimização do valor de uma

função linear composta do atraso e do número de paradas, com possibilidade de

variar os coeficientes para valorizar um dos parâmetros.

Há, ainda, outros métodos, como o método do ARRB (1993), que preconizam a

minimização de uma função linear considerando atraso, número de paradas,

consumo de combustível e emissão de poluentes.
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Com a utilização de simuladores de tráfego, mesmo que a função estabelecida seja

complexa fica mais fácil encontrar a solução ótima.

Os principais fatores que influem nos parâmetros de desempenho dos semáforos

são os volumes de tráfego, os fluxos de saturação e os tempos perdidos nas

mudanças de fase. No caso do consumo de combustível e da emissão de poluentes,

também influi o desempenho do motor dos veículos: consumo unitário de

combustível e nível unitário de emissão de poluentes nas seguintes condições:

veículo parado funcionando em marcha lenta, veículo desacelerando e veículo

acelerando.

Os volumes de tráfego variam ao longo do dia, dos dias da semana, da semana do

mês, do mês do ano e ao longo dos anos. A variação é geralmente grande ao longo

do dia; menor nos períodos típicos menores (pico da manhã, pico da tarde, pico do

almoço, meio da manha, meio da tarde, noite, etc.); e menor ainda dentro de uma

hora típica qualquer (ainda que, mesmo nesse caso, a variação possa ser

significativa). Na realidade, os fluxos comumente variam até mesmo quando se

consideram períodos de tempo menores, como 15 ou 5 minutos.

Os fluxos de saturação dependem dos seguintes fatores: largura e declividade da

faixa de tráfego, composição da frota, porcentagem de conversões (à direita e à

esquerda), localização da interseção, etc.

Também há variação dos fluxos de saturação e dos tempos perdidos entre fases ao

longo do dia, ainda que essas variações sejam pequenas – razão pela qual elas não

são, em geral, consideradas na definição da duração dos tempos visando à

otimização da operação.
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No caso dos semáforos de tempo fixo, os controladores eletrônicos modernos

permitem variar a programação de tempos nos diversos períodos do dia para

adequar a duração do ciclo e das fases aos volumes de tráfego típicos de cada um

dos períodos – ainda que, em grande parte das cidades que têm este tipo de

equipamento, é utilizado apenas um plano de operação ao longo de todo o dia,

inclusive à noite. Nos controladores antigos mais simples, que ainda operam em

muitas cidades, os tempos permanecem com a mesma duração durante todo o dia.

No caso dos semáforos atuados pelo tráfego, em que detectores de veículos são

instalados nas várias aproximações, a determinação do ciclo e dos verdes é feita em

tempo real (“on line”) por programas que processam um algoritmo de otimização. No

caso em que os fluxos são altos, esses semáforos operam quase como se fossem

semáforos de tempo fixo, com a duração dos tempos permanecendo praticamente

constantes.

Na grande maioria das cidades do país, não são feitas contagens de tráfego e nem

determinados os valores do fluxo de saturação e do tempo perdido entre fases para

a definição da programação de tempos dos semáforos. Por falta de recursos e,

muitas vezes, de conhecimento, os semáforos são instalados e a duração dos

tempos ajustada empiricamente no campo. Apesar disso, as programações

utilizadas em geral atendem, ainda que na maioria das vezes visivelmente distantes

das condições ótimas, às necessidades do tráfego.

Alguns autores, como, por exemplo, Tápia (2003), Courage e Parapar (1975) e

Bauer (1975) compararam a variação dos quatro parâmetros principais que

caracterizam o desempenho dos semáforos (atraso, número de paradas, consumo
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de combustível e emissão de poluentes) para obter conclusões relevantes quanto às

condições ótimas de desempenho dos semáforos.

Alguns trabalhos (WEBSTER, 1958; FRANÇOSO, 1990; TÁPIA, 2003, BEZERRA et

al., 2005) mostram que variações no tempo de ciclo dos semáforos, quando ocorrem

dentro de um certo intervalo, não alteram muito os valores dos principais parâmetros

de desempenho (demora média, número médio de paradas, consumo de

combustível e emissão de poluentes). Por outro lado, esses e outros trabalhos

mostram que esses parâmetros são bastante sensíveis à divisão do verde por fase.

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho teve por meta a consecução de três objetivos principais:

• Investigar sobre a qualidade da gestão técnica do sistema de semáforos nas

cidades do estado de São Paulo;

• Pesquisar sobre a percepção pelos motoristas do nível de serviço em

semáforos isolados e em grupos de semáforos coordenados através de um

sistema progressivo, considerando os dois parâmetros determinantes da

qualidade da operação: a demora e o número de paradas; e analisar os

resultados obtidos à luz dos padrões estabelecidos no HCM–2000 e no HCM–

1985;

• Analisar o porquê das programações de tempos empíricas utilizadas na

prática nos semáforos atenderem, de maneira relativamente satisfatória, às

necessidades do tráfego de veículos, bem como verificar a possibilidade de

estabelecer regras simples para a programação de tempos que permitem
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operar os semáforos com um desempenho aceitável quando não se dispõe de

dados e/ou de conhecimento técnico.

1.3 ESTRUTURA DO TEXTO

O trabalho encontra-se dividido em oito capítulos. A seguir são apresentadas

sinopses de cada um deles.

O capítulo 1 apresenta a contextualização do tema, os objetivos do trabalho e a

forma como o texto encontra-se estruturado.

Os capítulos 2, 3 e 4 contém uma revisão bibliográfica abrangente sobre o tema

semáforos. O capítulo 2 trata de semáforos isolados, o capítulo 3 da coordenação de

semáforos e o capítulo 4 de critérios para a implantação de semáforos.

No capítulo 5 são descritas as principais características do simulador de tráfego

Integration - software utilizado como ferramenta em parte dos estudos desenvolvidos

nos capítulos 7 e 8.

No capítulo 6 são apresentados os resultados de pesquisa realizada e de consulta a

especialistas sobre a qualidade da gestão técnica do sistema semafórico nas

cidades brasileiras.

O Capítulo 7 contém o estudo sobre a percepção dos motoristas brasileiros quanto

ao desempenho dos semáforos isolados e grupo de semáforos dispostos ao longo

de uma via, bem como a comparação dos resultados obtidos com os métodos de

avaliação do nível de serviço (qualidade da operação) propostos no HCM – 2000 e

no HCM – 1985.
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No capítulo 8 é discutido o porquê das programações de tempos empíricas utilizadas

na prática nos semáforos atenderem, de maneira relativamente satisfatória, às

necessidades do tráfego de veículos, bem como apresentadas regras simples para a

programação de tempos que permitem operar os semáforos com um desempenho

aceitável quando não se dispõe de dados e/ou de conhecimento técnico.

 No capítulo 9 são reunidas as principais conclusões do estudo.

O capítulo 10 contém as referências assinaladas no texto.
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2 FUNDAMENTOS SOBRE SEMÁFOROS

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1.1 Breve histórico

A engenharia de tráfego urbano é uma ciência recente. Com o advento do uso do

automóvel em massa no início do século XX, passou a existir a necessidade de se

ordenar o tráfego no meio urbano. Um dos meios inventados para gerenciar os

conflitos em interseções foi o semáforo. O primeiro semáforo surgiu no ano de 1868,

na cidade de Westminster, Inglaterra, com lâmpadas verdes e vermelhas à gás para

uso durante à noite. Em 1918, o primeiro semáforo elétrico de três cores operado

manualmente foi usado em Nova Iorque. Em 1925, o primeiro semáforo de três

cores operado automaticamente foi instalado na cidade de Wolverhanpton,

Inglaterra.

Desde então, muitos progressos ocorreram nessa área, tanto na parte dos

componentes, como na parte metodológica e teórica. O marco inicial das teorias

sobre o desempenho de semáforos são os trabalhos do TRB (1950) denominado

HCM – 1950 e o de Webster (1958). As teorias deste último são bastante utilizadas

até hoje devido à precisão dos resultados apresentados – no mesmo nível dos

obtidos nos sofisticados simuladores atualmente disponíveis (TÁPIA, 2003).
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2.1.2 Importância dos semáforos

As interseções em nível constituem a parte crítica do sistema viário, pois, em razão

dos movimentos conflitantes de veículos e pedestres que ali ocorrem, são os pontos

onde é menor a capacidade de tráfego e maior a freqüência de acidentes. Nesses

locais, qualquer que seja a forma de operação, uma parte dos veículos e dos

pedestres necessita parar e esperar para passar.

Nas interseções com menor volume de veículos e pedestres, a operação com uma

das vias como preferencial, isto é, com prioridade de passagem, constitui uma

solução adequada no tocante ao desempenho operacional – que leva em conta,

principalmente, a segurança, demora, necessidade de parada e capacidade.

No entanto, com o crescimento do tráfego começa a haver dificuldade dos veículos

e/ou dos pedestres para entrar ou passar pela via principal, com conseqüente

formação de filas, maiores demoras e, quase sempre, aumento da freqüência de

acidentes. Quando a situação fica crítica é indicada a implantação de semáforo no

local. Muitas vezes, mesmo que o movimento de veículos e/ou pedestres não seja

alto, o semáforo também é recomendado para melhorar a segurança nos

cruzamentos onde a visibilidade é ruim, a topografia favorece o emprego de

velocidades altas, o número de movimentos conflitantes é elevado tornando

complexa a tomada de decisão de motoristas e/ou e pedestres de entrar, etc.

A decisão de colocar ou não semáforo em um cruzamento deve ser pautada por

critérios técnicos, pois a colocação de semáforo onde não indicado tecnicamente

acaba por prejudicar o desempenho operacional do cruzamento, afetando um ou

mais dos fatores segurança, demora, número de paradas e capacidade.
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Na realidade, a escolha do tipo de controle a ser empregado em uma interseção é

pautada por dois objetivos principais: minimizar a freqüência de acidentes e

minimizar a demora; sendo condicionada pelos seguintes aspectos: disponibilidade

de recursos, disponibilidade de espaço, natureza do tráfego de veículos, movimento

dos pedestres e restrições físicas locais.

2.1.3 Alternativas para semáforos

Os semáforos são considerados a forma mais restritiva dos dispositivos de controle

tradicionais de tráfego, e devem ser usados somente onde outros tipos de controle

menos restritivos não provêm o nível necessário de controle.

Em muitos cruzamentos operando com uma das vias como preferencial, com sinal

de “Pare” ou “Dê a Preferência”, a melhoria da segurança e da fluidez pode ser

conseguida com uma ou mais das seguintes ações:

• Instalação de sinais de trânsito advertindo os motoristas de que eles estão se

aproximando de uma interseção;

• Realocação das linhas de retenção e/ou outras modificações para melhorar a

distância de visibilidade na interseção;

• Instalação de dispositivos para redução de velocidade na aproximação da

interseção;

• Instalação de dispositivo com amarelo piscante para complementar o sinal de

“Pare”;

• Aumento de uma ou mais faixas de tráfego nas vias secundárias;
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• Implantação de ilhas para canalização (separação) dos fluxos veiculares, que

podem melhorar a segurança e diminuir a demora para atravessar de veículos

e pedestres;

• Instalação de iluminação adequada na interseção quando há uma grande

freqüência de acidentes noturnos;

• Restrição de um ou mais movimentos (principalmente de conversão à

esquerda), se rotas alternativas estão disponíveis;

• Instalação de rotatória.

2.2 CONCEITOS BÁSICOS

2.2.1 Grupo focal

Denomina-se grupo focal o conjunto de focos (lentes coloridas nas cores vermelha,

amarela e verde) que controlam cada conjunto de movimentos no cruzamento

semaforizado. A letra V é utilizada, neste texto, para designar grupo focal para

veículos e a letra P para pedestres. As indicações luminosas padrões dos focos

semafóricos são mostradas na Figura 2.1.
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Figura 2.1 – Indicações luminosas em semáforo.

Os focos para veículos são circulares, com diâmetro de 200 ou 300 mm, e os focos

para pedestres quadrados, com lado de 250 ou 300 mm. Os focos maiores são

empregados quando a distância entre eles e os veículos é maior (FERRAZ, 2005).

Nos semáforos para veículos, a liberação de passagem é dada pela luz verde e a de

proibição de passagem pela luz vermelha. O aviso de que o direito de passagem

está terminando é dado pela luz amarela, que, usualmente, é utilizada apenas após

a luz verde.

A luz amarela deve ser utilizada pelos veículos que estão se aproximando do

cruzamento quando a luz está verde e se encontram tão próximos que não podem

parar com segurança e comodidade antes de ultrapassar a linha de retenção

colocada antes da faixa de pedestres. Esses veículos devem prosseguir e entrar no

cruzamento com a luz amarela. Daí a razão da afirmação: “o amarelo é do verde”

(FERRAZ, 2005).

Nos semáforos para pedestres, a liberação de passagem é, geralmente, dada pelo

boneco verde em posição de caminhada e a proibição de passagem pela mão

     

  
  
                                 Para Veículos                   Para Pedestres   

Vermelho (Red: R)       Vermelho: R       
Amarelo (Yellow)       Verde: G       

        Verde (Green: G)   
  

Com lente seta *   
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aberta em vermelho, ou por boneco vermelho em posição estática. A advertência de

que o direito de passagem está terminando não é feita por luz amarela, mas pela luz

vermelha piscando. Quando a luz vermelha estiver piscando, os pedestres que já

iniciaram a travessia devem concluí-la, e aqueles que ainda estão no passeio não

devem iniciar a passagem, pois não terão tempo suficiente para atravessar com

segurança – antes de concluírem a travessia o sinal vai estar verde para algum fluxo

de veículos que cruza a faixa de pedestres.

A lente seta é utilizada nos cruzamentos semaforizados quando os movimentos em

frente e de conversão à esquerda e/ou à direita não são realizadas sempre nos

mesmos períodos. Quando se usa lente seta em semáforos é importante à

sinalização horizontal do pavimento para que os motoristas possam posicionar

adequadamente os veículos, de acordo com a direção que vão seguir.

2.2.2 Movimentos conflitantes e não conflitantes

A Figura 2.2 mostra os movimentos conflitantes e não conflitantes no caso de um

cruzamento simples localizado na confluência de duas vias de mão única.

Os movimentos de veículos e pedestres num cruzamento podem ser protegidos ou

permitidos. São protegidos quando realizados em fase exclusiva com preferência.

Exemplos: fase exclusiva para conversão à esquerda, fase exclusiva para travessia

de pedestres. São permitidos quando autorizados, porém realizados sem preferência

através de fluxos conflitantes de veículos e/ou pedestres. Exemplos: conversão à

esquerda em fase não exclusiva, travessia de pedestres em cruzamentos sem

semáforo para pedestres.
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Figura 2.1- Tipos de movimentos no cruzamento.

2.2.3 Estágios, fases e tempos

A denominação estágio é empregada para designar cada uma das diferentes

configurações de movimentos no cruzamento semaforizado. Assim, durante um

estágio a indicação luminosa de todos os grupos focais não se altera. Sempre que

houver mudança de indicação luminosa interrompendo um ou mais fluxos (de

veículos e/ou pedestres) para permitir o movimento de um ou mais fluxos (de

veículos e/ou pedestres) que estavam interrompidos, passa-se de um estágio para

outro.

O termo fase é utilizado para designar cada uma das diferentes configurações de

indicações luminosas onde pelo menos um dos fluxos continua em movimento, ainda

que um ou mais fluxos sejam interrompidos para permitir o movimento de outros, ou

outro, fluxos que estavam interrompidos. As várias configurações distintas dentro de
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uma mesma fase são denominadas de subfases. Assim, as subfases coincidem com

os estágios.

O diagrama de tempos mostra o comportamento das indicações de luzes nos vários

grupos focais nas diversas fases ao longo do tempo.

As indicações luminosas (verde, amarelo e vermelho) dos vários grupos focais dos

semáforos se repetem, normalmente, de maneira idêntica ao longo do tempo,

caracterizando um fenômeno periódico ou cíclico. Dessa forma, denomina-se ciclo

de um semáforo ao período de tempo em que a sucessão de indicações luminosas

se repete de forma análoga.

O termo plano (programa ou projeto) operacional é utilizado para designar o

conjunto de estágios, fases e movimentos que ocorrem em cada estágio e fase.

Na Figura 2.3 é mostrado o plano de operação semafórico (diagramas de estágios,

fases e tempos) usualmente empregado no caso simples de um cruzamento de duas

vias de sentido único. As letras G, R e Y,  utilizadas para designar os períodos de

verde, vermelho e amarelo, correspondem às letras iniciais das palavras em Inglês

com o mesmo significado (green, red e yellow).
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Diagrama de Estágios

Diagrama de Fases

Diagrama de Tempos

Figura 2.1– Operação de semáforo no cruzamento de duas vias de sentido
único.

2.2.4  Vermelho total e entreverdes

Após o último veículo entrar no cruzamento no final do amarelo é indicado, por

razões de segurança, proibir a passagem dos fluxos conflitantes fazendo com que a

luz fique vermelha para os mesmos. Esse tempo de vermelho superposto é

denominado de vermelho total, como indicado na Figura 2.4.

A soma do amarelo (Y) com o vermelho total (Rt) é denominada de período

entreverdes (I – Intergreen, em Inglês), ou seja:

I = Y+ Rt [2-1]

Figura 2.1 – Conceito de vermelho total.
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2.3 SEMÁFORO COM FASE EXCLUSIVA PARA PEDESTRES

No caso do exemplo da Figura 2.1, a travessia de pedestres na faixa localizada ao

lado da chegada dos veículos ao cruzamento não constitui problema, pois no

período em que o fluxo de entrada é interrompido com indicação luminosa vermelha,

os pedestres podem atravessar com segurança – o que caracteriza um movimento

protegido, mesmo sem a existência de grupo focal para pedestres.

Contudo, nas saídas do cruzamento não está programado nenhum período de

tempo sem a passagem de veículos. Assim, o movimento de pedestres é permitido,

mas não protegido. Os pedestres devem buscar intervalos de tempo (brechas)

adequadas entre a passagem de veículos consecutivos para atravessar.

Imediatamente após o fluxo que segue em frente ser interrompido no vermelho, os

pedestres que vão atravessar tem prioridade sobre os fluxos veiculares que fazem

conversão à direita ou à esquerda. Nos países desenvolvidos essa regra é bastante

respeitada, mas no Brasil, embora a lei assim estabeleça, existe um grande

desrespeito.

Nos casos em que o movimento de pedestres é intenso no cruzamento, pode ser

necessário utilizar uma fase exclusiva para garantir a travessia protegida dos

pedestres, como indicado na Figura 2.5.
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Diagrama de Fases

Diagrama de Estágios

Diagrama de Tempos

∗

∗

Figura 2.1- Operação de semáforo com fase exclusiva para pedestres.

2.4 SEMÁFOROS COM CONVERSÃO À ESQUERDA

A Figura 2.6 mostra as características de um semáforo no cruzamento de uma via de

mão única com uma via de mão dupla, no qual a conversão à esquerda é permitida,

mas não protegida. Nesse caso, os veículos somente podem fazer a conversão à

esquerda se a luz estiver verde e não houver nenhum veículo muito perto se

aproximando no sentido oposto. Esse tipo de operação apresenta certa insegurança,

e somente deve ser utilizada em condições de fluxo baixo no cruzamento.

D iagram a de Tem pos

D iagram a de Fases

D iagram a de Estágios

Figura 2.1– Operação com conversão à esquerda não protegida.
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Na  Figura 2.7 é mostrada uma primeira alternativa de operação onde a conversão à

esquerda na via de mão dupla é protegida. Nesse caso, não há necessidade da

utilização de grupo focal com lente seta para sinalizar o movimento de conversão à

esquerda.

Diagrama de Estágios

Diagrama de FasesDiagrama de Tempos

Figura 2.2– Operação com conversão à esquerda protegida – Alternativa 1.

Na Figura 2.8 é mostrada uma segunda alternativa de operação, onde a conversão à

esquerda na via de mão dupla é protegida. Nessa situação, há necessidade da

utilização de grupo focal com lente seta para sinalizar o movimento de conversão à

esquerda.

Essa segunda opção apresenta a vantagem de proporcionar maior tempo de verde

para o fluxo que segue em frente (sinalizado pelo grupo focal V2), pois este fluxo se

movimenta durante dois estágios. Isso aumenta a capacidade deste fluxo e reduz o

tempo que os veículos permanecem parados, aumentando a eficiência geral da

operação dos veículos no cruzamento.
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Diagrama de Fases

Diagrama de Tempos

Diagrama de Estágios

Figura 2.3– Operação com conversão à esquerda protegida – Alternativa 2.

Na seqüência de estágios mostrada na Figura 2.8, o movimento de conversão à

esquerda é liberado antes do movimento no sentido oposto, razão pela qual a

operação é referida como “conversão à esquerda com verde adiantado ou

avançado”. Se a seqüência for diferente, com o movimento de conversão à esquerda

ocorrendo após o movimento do fluxo oposto, conforme mostrado na Figura 2.9, a

denominação dada é “conversão à esquerda com verde atrasado ou retardado”.

A alternativa de operação mais indicada para permitir a conversão à esquerda

protegida depende do volume de veículos e pedestres nos vários fluxos, do emprego

de faixa exclusiva ou compartilhada (caso em que os veículos que seguem em frente

também podem utilizar a faixa destinada aos veículos que fazem a conversão),

necessidade de coordenação com outros semáforos próximos, etc.
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Figura 2.4– Operação com conversão à esquerda protegida – Alternativa 3.

O uso compartilhado da faixa de conversão à esquerda é problemático. Primeiro,

porque quando a conversão está impedida (luz vermelha) e um ou mais veículos

estão aguardando para executar esta manobra, muitos veículos que vão em frente e

que estão na faixa da esquerda tentam passar para as faixas da direita próximo do

cruzamento, criando uma zona de entrelaçamento que prejudica a segurança, a

fluidez e a comodidade do trânsito no local. Segundo, porque os veículos que vão

em frente e utilizam a faixa da esquerda prejudicam os veículos que vão fazer a

conversão retardando a passagem de muitos deles pelo semáforo. Se o volume de

conversão é grande, isso prejudica bastante a fluidez, a segurança e a comodidade

do trânsito no local.

Assim, a faixa de conversão à esquerda compartilhada somente deve ser

empregada quando o volume de conversão é baixo, sendo nesse caso, a princípio,

mais apropriado à operação com verde adiantado, pois nesse caso a magnitude dos

problemas citados é menor.

Diagrama de Tempos

Diagrama de Fases

Diagrama de Estágios
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2.5 OUTROS PLANOS DE OPERAÇÃO DE SEMÁFOROS

Na seqüência são apresentados outros exemplos de planos de operação

semafóricos, bem como comentados outros aspectos relevantes sobre a operação

de semáforos.

Na Figura 2.10 é mostrado o caso do cruzamento de duas vias de mão dupla com

semáforo de 4 fases e 4 estágios, sendo o direito de passagem concedido para cada

aproximação por vez. Dessa forma, todos os movimentos são permitidos, com

exceção do movimento de retorno. Esse tipo de cruzamento apresenta o

inconveniente de apresentar um grande tempo total perdido no ciclo, pois o valor

perdido em cada fase deve ser multiplicado por 4 (número de fases). O que reduz a

capacidade da interseção. Além disso, a indicação de verde demora bastante para

voltar a cada aproximação, causando grandes esperas aos veículos.

Diagrama de Tempos

Diagrama de Fases

Diagrama de Estágios

Figura 2.1 – Semáforo com 4 fases e 4 estágios no cruzamento de duas vias de
mão dupla.

A Figura 2.11 mostra uma outra alternativa de operação para o mesmo cruzamento

da Figura 2.10. Nesse caso, a conversão à esquerda na via “vertical” é proibida, e o
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semáforo opera com 4 estágios e 2 fases. Em relação à solução anterior, o tempo

perdido por ciclo é menor e também são menores as esperas dos veículos. A

desvantagem é que os veículos que desejam fazer conversão à esquerda na via

“vertical” (que é proibida) têm de percorrer maiores distâncias para chegar ao

destino.

Diagrama de Tempos

Diagrama de Estágios

Diagrama de Fases

Figura 2.2– Semáforo com 2 fases e 4 estágios no cruzamentode duas vias de
mão dupla.

A Figura 2.12 mostra o caso de um cruzamento de via de mão dupla com via de mão

única, com movimento de conversão à esquerda protegido e com fase exclusiva

para a travessia de pedestres. Embora, como assinalado, o direito de passagem

para os pedestres no semáforo P1 possa ser sinalizado nos estágios 1 e 2 (fases 1a

e 1b), o mais comum é sinalizar verde para a travessia de pedestres no semáforo P1

apenas no estágio 4 (fase 3), junto com os outros semáforos (P2, P3 e P4).
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Diagram a de Tempos
Diagram a de Fases

Diagram a de Estágios

Figura 2.3– Semáforo com fase exclusiva para pedestres.

Na Figura 2.13 é mostrado um semáforo onde os movimentos de conversão à direita

A e à esquerda B ocorrem simultaneamente, adentrando o trecho de destino em

faixas separadas – que devem ser separadas por linha branca contínua para indicar

que a mudança de faixas é proibida próximo ao semáforo, garantindo, assim, total

segurança dos movimentos A e B.
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D iag ram a  d e  E stág io s

D iag ram a  d e  F asesD iag ram a  d e  T em p o s

Figura 2.4– Semáforo com movimentos de conversão à direita e à esquerda
simultâneos.

Na Figura 2.14 é mostrado o caso de um semáforo numa interseção em T, com um

dos possíveis planos semafóricos que podem ser utilizados.

Diagrama de Tempos Diagrama de Fases

Diagrama de Estágios

Figura 2.5– Semáforo numa interseção em T.
Em muitos países o movimento de conversão à direita é permitido mesmo quando a

luz está vermelha. Nesse caso, contudo, a preferência é da travessia de pedestres,

ou seja, o veículo somente pode fazer a conversão à direita se não tiver nenhum

pedestre para atravessar. No Brasil, isso não é, em geral, permitido, salvo se

explicitado mediante mensagem colocada em placa de trânsito.
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2.5.1 Estratégias de operação para eliminar as conversões à esquerda em
semáforos

Para evitar o uso de um grande número de fases (estágios) que levam à redução da

capacidade da interseção e aumento do tempo de espera dos veículos, muitas

vezes é indicado proibir a conversão à esquerda no semáforo, obrigando os veículos

a fazer alças para seguir na direção perpendicular à via em que se encontram,

conforme mostrado na Figura 2.15.

Semáforo

Alça Anterior

Semáforo

Alça Posterior

Figura 2.1– Desvio em forma de alça para a conversão à esquerda.

Outra alternativa é utilizar a estratégia de operação indicada na Figura 2.16,

denominada de interseção com fluxo contínuo. Essa solução exige bastante espaço

e obriga a criação de um novo cruzamento (que muitas vezes também necessita ter

semáforo) antes do cruzamento semaforizado principal. Nesse caso, é importante

operar de forma coordenada os dois semáforos.

D i a g r a m a  d e  E s t á g i o s

Figura 2.2 – Esquema de operação denominado interseção com fluxo contínuo.
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2.5.2 Esquema de operação para conversão à esquerda em vias de 3 faixas 2
sentidos

Na Figura 2.17 é mostrada a solução comumente utilizada em vias com três faixas e

duplo sentido, onde é permitida à conversão à esquerda. A faixa central é utilizada,

ora num sentido ora no outro, como faixa de conversão à esquerda.

Figura 2.1 – Via central para conversão à esquerda com sentido alternado.

2.6 ESCOLHA DO PLANO SEMAFÓRICO

A escolha do plano de operação dos semáforos (configuração dos estágios, fases e

grupos focais) deve seguir as orientações gerais colocadas a seguir.

Quanto mais simples o sistema, mais fácil o entendimento por parte dos usuários e

maior a segurança. Lentes setas devem ser usadas somente nos casos realmente

necessários.

A fim de minimizar o tempo perdido em cada ciclo, o número de fases deve ser o

menor possível, pois toda vez que ocorre mudança da indicação luminosa para um

fluxo há uma perda de tempo no início do verde até a fila partir e no fim do

entreverdes pela necessidade de se ter um intervalo de segurança entre as

passagens do último e do primeiro veículo que se cruzam em direções distintas.



39

Na prática, o número de fases veiculares é normalmente limitado a 3. Somente em

casos excepcionais é que são utilizados 4 fases veiculares. Na maioria dos

cruzamentos são usadas 2 fases veiculares.

O número de movimentos não conflitantes em cada estágio deve, do ponto de vista

da eficiência e da capacidade, ser o máximo possível.

A definição dos fluxos que se movimentam em cada estágio deve ser feita com base

nos volumes de veículos e pedestres de cada movimento. Os movimentos não

conflitantes com maior fluxo devem, sempre que possível, ser alocados no mesmo

estágio para se aproveitar melhor o espaço e o tempo no cruzamento.

2.7 CONTROLADORES SEMAFÓRICOS

2.7.1 Tipos de controladores

Os comandos para acender e apagar as lâmpadas dos focos semafóricos, ou seja, o

controle da duração das fases do semáforo é realizado por um dispositivo

denominado de controlador semafórico.

Basicamente são empregados dois tipos de controladores: controladores de tempo

fixo e por demanda de tráfego.

Nos controladores de tempo fixo o tempo de ciclo é constante, e a duração e os

instantes de mudança das fases verde e vermelha são fixos em relação ao ciclo.

Assim, controlar uma interseção isolada em tempo fixo significa ter sempre o mesmo

tempo de verde e vermelho para cada corrente de tráfego, independentemente da

variação do fluxo de veículos que chegam ao cruzamento. A duração dos tempos é
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calculada em função das características e volumes médios do tráfego no período

considerado.

Os controladores por demanda de tráfego são mais complexos e mais caros que os

de tempo fixo, por serem providos de detectores de veículos e lógica de decisão.

Sua finalidade básica é dar o tempo de verde a cada corrente de tráfego de acordo

com a sua necessidade, ajustando esses tempos às flutuações momentâneas de

tráfego.

O princípio de funcionamento do controlador atuado baseia-se na variação do tempo

de verde de cada fase entre um valor mínimo e um valor máximo, ambos

programáveis no equipamento. O tempo de verde (compreendido nesse intervalo)

será definido pelo controlador em função das solicitações de veículos passando e

que são percebidas por detectores instalados sob o pavimento. O mínimo período de

verde corresponde ao tempo necessário para a passagem segura de um veículo, ou

para a travessia de pedestres no cruzamento. A partir da duração mínima, são

adicionadas extensões de verde, acionadas pela detecção de veículos na faixa de

tráfego com direito de passagem. O número de extensões será limitado pelo máximo

período de verde predefinido.

Se num determinado período todas as correntes de tráfego atingirem seu nível de

saturação (volume máximo capaz de passar pela interseção), as demandas serão

tão freqüentes que forçarão todos os tempos de verde a serem estendidos até seus

valores máximos, e o controlador estará operando o tráfego como se fosse um

equipamento de tempo fixo.

Os controladores semafóricos antigos eram eletromecânicos: basicamente uma

engrenagem que girava, acionada por um pequeno motor elétrico. A velocidade de
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giro da engrenagem e a posição de cursores acoplados a mesma definiam a

duração da cada indicação luminosa do semáforo.

Os controladores de tempo fixo antigos mais simples tinham capacidade para

armazenar apenas um plano de tráfego. Ou seja, a duração do ciclo e das fases

permanecia constante durante todo o dia. Alguns controladores mais sofisticados

permitiam o emprego de mais de uma programação semafórica ao longo do dia.

Os controladores de tempo fixo modernos são eletrônicos (dotados de chips), e têm

capacidade de armazenar uma grande quantidade de planos de tráfego, permitindo,

assim, que a programação semafórica seja modificada ao longo do dia, pois

possuem, inclusive, um relógio interno (timer). Assim, por exemplo, é possível operar

com o plano 1 no pico da manhã, o plano 2 no meio do dia, o plano 3 no pico da

tarde e o plano 4 no período noturno, etc.

Independentemente da capacidade de armazenamento, os controladores de tempo

fixo são equipamentos bastante simples, de custo relativamente baixo e fácil

operação e manutenção.

Uma grande vantagem dos controladores de tempo fixo é a possibilidade de operar

semáforos próximos de maneira coordenada.

2.7.2 Formas de controle do tráfego em cruzamentos semaforizados

O controle empregado nos cruzamentos semaforizados pode ser de três tipos:

• Controle isolado de cruzamento – O controle dos movimentos de tráfego

baseia-se apenas nos volumes de veículos existentes no cruzamento, não

sendo consideradas as eventuais influências exercidas pela operação de

interseções sinalizadas adjacentes. O objetivo é minimizar a demora no
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cruzamento, ou o número de paradas, ou uma função que incorpore os

dois parâmetros.

• Controle arterial de cruzamentos (rede aberta) - Este tipo de controle

preocupa-se em operar os semáforos de uma via principal (corredor) de

forma coordenada de modo a dar continuidade de movimentos entre as

interseções adjacentes (o mais comum é o sistema progressivo - onda

verde), minimizando a demora total nos semáforos da via, ou o número de

paradas, ou ainda uma função que incorpore os dois parâmetros.

• Controle de cruzamentos em áreas (rede fechada) - Neste tipo de controle

são consideradas todas as interseções sinalizadas de uma determinada

região (o caso comum é a área central das cidades maiores), sendo o

objetivo minimizar a demora global em todos os semáforos da rede, ou o

número de paradas, ou uma função que combina os dois parâmetros.

Na região central das grandes cidades, onde o número de semáforos é grande, tem

sido utilizadas centrais de controle semafórico, para alteração da duração das fases

dos semáforos e da defasagem entre os inícios de verde de modo a otimizar a

operação (minimização da demora e do número de paradas).

2.8 PARÂMETROS OPERACIONAIS

2.8.1 Fluxo de saturação

O máximo fluxo de veículos numa faixa de tráfego que pode passar por um

cruzamento semaforizado quando a luz está verde é denominado de fluxo de

saturação.
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No caso do movimento na faixa não sofrer interrupções momentâneas devido a

fatores externos, o fluxo de saturação depende dos seguintes fatores: largura da

faixa de tráfego, inclinação longitudinal da via, porcentagem de veículos pesados

(ônibus e caminhões) e porcentagem de veículos que fazem conversão à direita e/ou

à esquerda.

Os seguintes fatos podem, contudo, bloquear momentaneamente o movimento na

faixa analisada, reduzindo o fluxo de saturação na mesma: manobras de veículos

para estacionar ou sair de estacionamento junto ao meio-fio, entrada e saída de

ônibus de pontos de parada, presença de pedestres e/ou bicicletas cruzando a via

quando o fluxo fica verde retardando a passagem de veículos (o que ocorre nas

áreas comerciais de grande movimento), entrada e saída de veículos da faixa para

acessar estacionamentos fora da via pública, postos de combustível e paradas de

veículos na faixa para embarque e desembarque de passageiros. O impacto

negativo das manobras de estacionamento ou entrada e saída da faixa depende da

distância do cruzamento onde a manobra é realizada (se a mais de 75 metros a

influência é desprezível) e da freqüência dessas manobras.

Em vista disso, recomenda-se, sempre que possível, medir o fluxo de saturação das

diversas faixas no campo. Existem diversos métodos para determinação do fluxo de

saturação no campo: método DENATRAN, método da taxa de headways, método

ARRB (australiano), método do HCM, método de Shanteau, entre outros.

Uma maneira simples de medir o fluxo de saturação (que fornece resultados

aproximados) é a seguinte: contar a quantidade de veículos que passam pela linha

de retenção quando a fila de veículos em movimento na luz verde é ininterrupta e

dividir o valor obtido pelo tempo da contagem. Para obter valores representativos é
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importante efetuar a contagem para diversos períodos de verde e calcular a média

dos valores obtidos – que é o mesmo que dividir a soma do número de veículos

obtido em cada contagem pela soma dos tempos correspondentes a cada

contagem.

Na ausência de valores medidos no campo, e no caso de cruzamentos com baixo

número de interferências externas que bloqueiam momentaneamente o movimento

na faixa, o valor do fluxo de saturação pode ser estimado através de métodos

teóricos, como, por exemplo, os seguintes: método de Webster, método do HCM –

1985, método do HCM – 2000, método ARRB (1993), método CAPCAL 2 (1995).

Pesquisas de campo mostram que o fluxo de saturação no caso ideal (faixa de

tráfego larga, perfil plano, trânsito constituído apenas com carros passando direto,

sem manobras para estacionamento na faixa, sem entradas e saídas de veículos na

faixa e sem o retardamento da partida no verde devido à passagem de pedestres e

bicicletas) situa-se em torno de 1900 carros/hora, o que corresponde a um intervalo

de tempo entre a passagem de carros consecutivos (headway) de 1,89s.

Ferraz (2005), baseado no método HCM – 2000, propõe a seguinte expressão para

estimativa do fluxo de saturação:

s = 1900. fw. fg. fhv . frt . flt  [2-1]

Onde:

• s: fluxo de saturação real da faixa (veíc/h);

• fw: fator de ajuste para a largura da faixa dado pela expressão: fw = 1 + (w –

3,6) / 9, onde w é a largura da faixa em metros (2,4m ≤ w ≤ 4,8m);
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• fg: fator de ajuste para a inclinação da rampa dado pela expressão: fg = 1 –

(g/200), onde g é a inclinação em porcentagem (-6% ≤ g ≤ 10%);

• fhv: fator de ajuste para veículos pesados dado pela expressão: fhv = 1 / (1 +

Phv), onde Phv é a fração de veículos pesados (caminhões, ônibus, etc.);

• frt: fator de ajuste para as manobras de conversão à direita (frt = 0,85 no caso

de faixa exclusiva, frt = 1,00 – 0,15.Prt no caso de faixa compartilhada com os

veículos que seguem direto e frt = 1,00 – 0,135.Prt no caso de faixa única

compartilhada, onde Prt é a fração de veículos que fazem conversão à

direita);

• flt: fator de ajuste para as manobras de conversão à esquerda em fase

protegida (flt = 0,95 no caso de faixa exclusiva e flt = 1 / (1 + 0.05.Plt) no caso

de faixa compartilhada com os veículos que seguem direto, onde Plt é a

fração de veículos que fazem conversão à esquerda).

Em condições típicas de tráfego, o fluxo de saturação situa-se entre 1300 e 1700

veíc/h.

2.8.2 Tempo perdido e verde efetivo

A partida das filas de veículos nos semáforos não é instantânea quando a luz fica

verde. Existe um tempo perdido para a fila partir (l1), devido ao tempo de percepção

e reação dos motoristas e o tempo de aceleração dos veículos. Esse tempo

depende do comportamento dos motoristas (função do porte da cidade), do tipo de

veículo, da inclinação da via, etc. Valores típicos observados no campo para  l1

situam-se entre 1 a 3 segundos.
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O tempo amarelo dos semáforos deve ser utilizado para passagem dos veículos que

estão muito próximos do cruzamento quando a luz muda do verde para o amarelo e,

por isso, não têm condições de parar antes da linha de retenção. Os veículos que

estão relativamente distantes do cruzamento e tem condições de parar sem

ultrapassar a faixa de retenção devem fazê-lo.

Em vista disso, uma certa parcela no final do tempo amarelo (ou do entreverdes se

existir vermelho total) não é utilizada por razões de segurança (l2), pois deve existir

um intervalo de tempo entre a passagem do último veículo de uma fase e o início da

movimentação do 1o veículo da fase subseqüente. Valores típicos observados no

campo de l2  situam-se entre 0 a 2 segundos.

Assim, o tempo total perdido em cada fase i é igual a soma de l1 com l2. O intervalo

de valores comumente observados no campo para o tempo total perdido no campo

situa-se entre 1 a 5 segundos. Na ausência de dados coletados no local

(procedimento sempre recomendável), adotar nas aplicações práticas os valores

mais comumente observados na prática, ou seja, entre 2 a 3 segundos.

Em virtude do tempo perdido no início do verde e no fim do entreverdes (amarelo

mais vermelho total), o tempo realmente disponível para a travessia de veículos na

fase i, e que é denominado de verde efetivo, é dado pela expressão:

Gei = Gi + Ii - Li                    [2-1]

A Figura 2.18  ilustra o conceito de tempo perdido e verde efetivo.
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Figura 2.1– Verde efetivo e tempo perdido.

Como os valores de Ii e Li  resultam, em geral, próximos, é comum na prática adotar

Gei = Gi.

O verde efetivo total do ciclo é, portanto, igual a:

Ge = ∑Gei = ∑(Gi + Ii - Li) = ∑(Gi + Ii) - ∑Li = C – L [2-2]

Dessa forma, o verde efetivo total no ciclo é igual ao tempo de ciclo menos a soma

dos tempos perdidos nas mudanças de fase (tempo total perdido no ciclo).

Para o caso simples de um semáforo de duas fases, conforme ilustrado na Figura

2.19, o verde efetivo total do ciclo é igual a:

Ge = Ge1 + Ge2 = (G1+I1-L1) + (G2+I2-L2) = (G1+I1+G2+I2) - (L1+L2) = C – L  [2-3]

Diagrama de Fases

Diagrama de Tempos

Diagrama de Estágios

Figura 2.2– Semáforo duas fases.
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2.8.3 Capacidade, taxa de ocupação e grau de saturação (índice de
congestionamento)

A capacidade de tráfego de cada faixa j que se movimenta na fase i é calculada pela

expressão:

cj = sj . Gei / C = sj  λ [2-1]

Onde, cj : capacidade de tráfego, sj : fluxo de saturação, Gei : duração do verde

efetivo, C: duração do ciclo e λ = Ge/C: fração do verde efetivo no ciclo.

A taxa de ocupação da faixa j é dada pela expressão:

yj = qj / sj [2-2]

Onde, yj : taxa de ocupação, qj : fluxo de tráfego e sj : já definido anteriormente.

O grau de saturação ou índice de congestionamento da faixa j é dado pela

expressão:

xj = qj / cj = qj.C / sj.Gei = (qj / sj) . (C / Gei) = qj / λ . sj [2-3]

Onde: xj : grau de saturação e qj , cj , C, Gei , λ: já definidos anteriormente.

Se xj > 1, a faixa está congestionada e as esperas dos veículos são elevadas. Na

realidade, a partir de x = 0,9 as esperas já começam a ser elevadas e a qualidade da

operação (nível de serviço) já se torna insatisfatória.

O maior grau de saturação da fase i é denominado grau de saturação crítico da fase

i, e a faixa onde isso ocorre de faixa crítica da fase i.é dado pela expressão abaixo:

xc
i = maior xj

i [2-4]
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Como C/Gei tem o mesmo valor para todas as faixas que se movem na fase i do

semáforo, na faixa crítica também ocorre a maior taxa de ocupação (taxa de

ocupação crítica), ou seja:

yc
i = maior yj

i  = (qj / sj) c
i  = (q/s)c

i [2-5]

O grau de saturação (índice de congestionamento) global da interseção é dado pela

expressão:

X = (∑ qc
i . xc

i ) / (∑ qc
i ) [2-6]

Onde, X: índice de congestionamento global do cruzamento, qci : fluxo na faixa

crítica da fase i e xci : grau de saturação na faixa crítica da fase i.

O valor de X é indicativo de quanto à capacidade da interseção está sendo utilizada.

A capacidade total do cruzamento semaforizado é igual à soma das capacidades

individuais das faixas críticas, sendo dado pela expressão:

Cap = ∑ cj = ∑ sj . Gei / C [2-7]

Se o valor de s for o mesmo para todas as faixas críticas, resulta a expressão:

Cap = ∑ sj . Gei / C = s / .∑ Gei  = s . Ge /C = s . (C – L) / C [2-8]

Quanto maior o valor do ciclo, maior a capacidade total do cruzamento.

Considerando, por exemplo, um ciclo máximo de 120 seg, um tempo perdido em

cada fase de 3 seg e um fluxo de saturação de 1500 v/h, resultam os seguintes

valores para a capacidade máxima:

• Para 2 fases: Cap máx = s . (120 –   6) / 120 = 0,950.s = 1425,00 v/h

• Para 3 fases: Cap máx = s . (120 –   9) / 120 = 0,925.s =  1387,50 v/h
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• Para 4 fases: Cap máx = s . (120 – 12) / 120 = 0,900.s =  1350,00 v/h

2.8.4 Duração do amarelo e do entreverdes

Duração do amarelo

A duração do amarelo deve ser suficiente para que os veículos que estão muito

próximos do cruzamento, portanto sem condições de parar com segurança e

conforto antes da faixa (linha) de retenção, possam prosseguir e passar por essa

linha ainda no amarelo, ou seja, não entrando na interseção no vermelho.

Define-se distância de frenagem, para efeito de análise da operação de paradas de

veículos em semáforos, como a distância percorrida por um veículo desde que

apareceu a luz amarela até a parada final. De acordo com as leis da Física, esta

distância é dada pela seguinte expressão:

a
VTprVDf

.2
.

2

+= [2-1]

Onde, Df: distância de frenagem em m, Tpr: tempo de percepção e reação em s

(normalmente adotado igual a 1s), V: velocidade de aproximação em m/s e a:

desaceleração em m/s2 (normalmente adotada igual a 3 m/s2).

Considerando um veículo se aproximando a uma distância Df quando aparece à luz

amarela (situação crítica, pois se trata do último veículo a passar), a duração do

amarelo deve ser igual ao tempo que o veículo demora para percorrer a distância Df,

ou seja:

V
DfY =      ou   

a
VTprY
.2

+= [2-2]

Onde, Y: duração do amarelo em s e Df, Tpr, V e a já definidos acima.
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Duração do entreverdes

Após passar na faixa de retenção no final do amarelo, o último veículo deve sair da

área da interseção antes do sinal ficar verde para os fluxos conflitantes de veículos e

pedestres. Isso significa que, nos casos mais comuns, à distância S+F+L+F+C,

conforme indicado na Figura 2.20, deve ser percorrida durante o vermelho total.

Figura 2.1– Esquema para determinação da duração do amarelo e do vermelho
total.

Admitindo que o veículo percorra essa distância com velocidade constante, a

duração do vermelho total deve ser igual a:

V
CLFSRt +++

=
2 [2-3]

Onde, Rt: vermelho total em s, S: distância da linha de retenção até a faixa de

pedestres em m (normalmente igual a 1m), F: largura da faixa de pedestres em m

(normalmente igual a 4m), L: largura da via a ser cruzada em m, C: comprimento do

veículo em m (normalmente adotado igual a 6m) e V:velocidade de aproximação em

Km/h.

Essa expressão não leva em conta, contudo, que tanto veículos como pedestres não

partem imediatamente após a luz ficar verde. Na realidade, eles somente começam

a se movimentar após o tempo de percepção e reação. Assim, ainda dentro de um
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padrão adequado de segurança, pode-se calcular a duração do vermelho total

através da expressão:

PRTV
CLFSRt −

+++
=

2          [2-4]

Dessa forma, a duração do entreverdes deve ser igual a:

V
CLFS

a
VRtYI +++

+=+=
2

.2
[2-5]

O valores obtidos para a duração do amarelo e do vermelho total devem ser

aproximados para o número inteiro mais próximo. Na grande maioria dos

cruzamentos urbanos, o amarelo resulta em torno de 3s e o vermelho total entre 1 e

2s.

Muitas cidades não utilizam o vermelho total, utilizando o amarelo durante todo o

período de entreverdes – o que aumenta um pouco o risco de acidentes nos

cruzamentos.

2.9 DURAÇÃO DO CICLO E DO VERDE EM SEMÁFOROS ISOLADOS

2.9.1 Considerações iniciais

A metodologia aqui apresentada é conhecida como metodologia de Webster, por ter

sido apresentada originariamente no trabalho de Webster (1958).

Semáforo Isolado

Um semáforo é considerado isolado quando o processo de chegada dos veículos ao

mesmo é ao acaso (aleatório), isto é, não sofre influência de outros semáforos

situados a montante, ou outros fatores que possam interferir na aleatoriedade do
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fenômeno. Do ponto de vista prático, pode-se considerar um semáforo como isolado

quando não existe outro a numa distância de 500m.

Ciclo ótimo

A duração ótima do ciclo proposta por Webster (1958) é aquela que minimiza o

atraso médio experimentado pelos veículos na interseção. O valor do ciclo ótimo

deve ser calculado pela seguinte expressão empírica:

Y
LC
−
+

=
1

5.5,1
0 [2-1]

Onde, Co : duração do ciclo ótimo em s, L: tempo total perdido no ciclo em s e Y = ∑

yc
i : somatória das taxas de ocupação críticas das fases/subfases veiculares críticas.

As fases/subfases veiculares críticas são aquelas que apresentam o maior valor de

Y. No caso de semáforos sem foco com lente seta, não há problema na identificação

das fases/subfases críticas, pois só existe uma trajetória. No caso de semáforos com

lente seta, é necessário comparar as várias trajetórias possíveis para descobrir as

fases/subfases críticas, como exemplificado nos casos apresentados na Figura 2.1 e

Figura 2.2.

D iagram a de F ases

D iag ram a de T em pos

D iag ram a de E stág ios

Figura 2.1 – Identificação das fases veiculares críticas – exemplo 1.
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No caso da Figura 2.1, existem duas trajetórias possíveis, assinaladas com as letras

X e Y. Os valores de Y em cada uma delas são os seguintes:

YX = y1 + y2ab = 0,2 + 0,4 = 0,6

ou

YY = y1 + y2a + y2b = 0,2 + 0,2 + 0,3 = 0,7

Como YY > YX, o número de fases/subfases críticas é igual a 3, e, portanto, L = 3 Li.

Admitindo Li = 3s, resulta L = 9s.

Se, por exemplo, y2ab = 0,6, YX > YY, e o número de fases/subfases críticas seria

igual a 2 e, portanto, L = 2 Li. Admitindo Li = 3s, resulta L = 6s.

Diagrama de FasesDiagrama de Tempos

Diagrama de Estágios

Figura 2.2 – Identificação das taxas de ocupação críticas – exemplo 2.

No caso da Figura 2.2, existem três trajetórias possíveis, assinaladas com as letras

X, Y e Z. Os valores de Y em cada uma delas são os seguintes:

YX = y1ab + y1c = 0,4 + 0,3 = 0,7
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YY = y1a + y1bc = 0,2 + 0,4 = 0,6

YZ = y1a + y1b + y1c = 0,2 + 0,3 + 0,3 = 0,8

Como YZ = 0,8 é o maior valor, o número de fases/subfases críticas é igual a 3, e,

portanto, L = 3 Li.  Admitindo Li = 3s, resulta L = 9s.

Se, por exemplo, y1b = 0,1, resultaria YX = 0,7; YY = 0,6; YZ = 0,6, sendo YX = 0,7 o

maior valor. Assim, o número de fases/subfases críticas seria igual a 2 e, portanto, L

= 2 Li. Admitindo Li = 3s, resulta L = 6s.

Repartição do verde

A divisão (repartição) do verde efetivo entre as diversas fases do semáforo deve ser

proporcional às taxas de ocupação crítica das mesmas para que o atraso médio

global dos veículos no cruzamento resulte mínimo. Assim a expressão para o cálculo

dos verdes efetivos é a seguinte:

Ge
y
yGe

i

i
c

i
c

i .
∑

= [2-2]

Onde, Gei : verde efetivo da fase i, yc
i : taxa de ocupação crítica da fase i e Ge:

verde efetivo total do ciclo (Ge = C - L).

Com a distribuição dos tempos de verde proporcional às taxas de ocupação críticas,

os índices de congestionamentos nas faixas críticas das fases críticas resultam

iguais, ou seja, na expressão:

xc
1  = xc

2  = xc
3  = xc

j  = xc
j [2-3]

A duração dos verdes reais das diversas fases é determinada através da expressão

abaixo:
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Gi=Gei-Ii+Li [2-4]

Onde, Gi: duração real do verde, Gei : verde efetivo, Ii : período entreverdes e Li :

tempo total perdido na fase.

2.9.2 Observações sobre o tempo de ciclo

Por razões de segurança e psicológicas (comportamento dos usuários), recomenda-

se: 30s < C < 120seg (excepcionalmente 140seg). Deve-se arredondar o valor de C

obtido com a expressão de Webster para cima para um número múltiplo de 5.

Também recomenda-se que Gi > 10 seg, quando não for crítica a travessia de

pedestres. Caso contrário deve-se utilizar a seguinte expressão para cálculo do

verde mínimo:

Ts
Vp
LGi +=min [2-1]

Onde, L: largura da via a ser cruzada em m, Vp: velocidade de caminhada dos

pedestres em m/s e T: intervalo estabelecido à luz da segurança necessária na

travessia.

Nas aplicações práticas adotar: Vp=1,4 m/s e Ts = 2-5 seg em função da quantidade

de pedestres (2 seg no caso de poucos pedestres e 5 seg quando se trata de

grandes concentrações de pedestres).

O vermelho piscante do semáforo de pedestres deve ser igual a L/Vp.

Como no mundo real os fluxos de veículos variam ao longo do tempo, o ideal é

utilizar controladores de semáforos atuados pelo tráfego, os quais permitem variar a

duração do ciclo e dos tempos de verde em função das flutuações momentâneas

dos fluxos de veículos, que são detectadas por dispositivos especiais usualmente
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colocados sob o pavimento das vias. Contudo, como os controladores atuados e os

detectores custam muito caro, a utilização de controladores que permitem variar o

ciclo e a repartição de verde ao longo do dia de acordo com programação prévia, e

que são muito mais baratos, apresentam desempenho satisfatório.

O procedimento sugerido por Webster (1958) em cada período com ciclo, verde e

vermelho constantes é o seguinte:

1. Calcular o ciclo ótimo considerando os volumes médios horários: Co
m

.

2. Determinar o ciclo ótimo para os volumes dos horários de pico dentro do período:

Co
p

 .

3. Adotar o maior dos 2 valores: C = maior (Co
m

, 0,75.Co
p

)

A repartição do verde efetivo deve ser feita com base nos valores dos volumes

referentes aos horários de pico.

Esse método empírico encontra respaldo no gráfico da Figura 2.23 apresentado por

Webster (1958) e comprovado por Françoso (1990), mostra que variações no tempo

de ciclo não afetam significativamente a demora média dos veículos no semáforo,

sobretudo se a variação for para mais. Em termos numéricos Webster(1958) propôs

que valores do ciclo entre 0,75.Co - Co - 1,50.Co conduzem a, no máximo, 10 a 20%

de acréscimo da demora mínima (d = 1,10 a 1,20 dmín).
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Figura 2.1- Atraso médio num semáforo em função da duração do ciclo.

Quando um semáforo opera com uma fase exclusiva para a travessia de pedestres,

havendo paralisação total do fluxo de veículos mediante o vermelho geral,

recomenda-se a seguinte expressão para determinação do ciclo ótimo (duração do

ciclo que minimiza o tempo médio de espera dos veículos na interseção):

Y
LGpC

−
++

=
1

5.5,1
0 [2-2]

Onde, Co: duração do ciclo ótimo em s, L: tempo total perdido no ciclo em s, Gp a

duração da fase verde destinada a travessia de pedestres em s, Y = ∑ yc
i : somatória

das taxas de ocupação críticas das fases veiculares críticas.

A duração da fase destinada à travessia de pedestres, como visto, é dada pela

expressão 2-23.

Nesse caso, o verde efetivo do ciclo a ser distribuído entre as fases veiculares é

dado pela fórmula:

Ge = C - L – Gp [2-3]
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2.10 PARÂMETROS DE DESEMPENHO EM SEMÁFOROS ISOLADOS

Diversos parâmetros têm sido utilizados na avaliação do desempenho do tráfego em

interseções semaforizadas. Os principais são: tempo que os veículos permanecem

parados, atraso (tempo perdido pelos veículos, igual a diferença entre o tempo

efetivamente gasto para passar, incluindo desaceleração, parada e aceleração, e o

tempo supondo a velocidade constante), número de paradas, tamanho médio das

filas de veículos, tamanho máximo das filas, proporção de veículos que param pelo

menos uma vez, consumo de combustível, emissão de poluentes, etc.

A seguir são colocadas algumas expressões desenvolvidas por Webster (1958) para

o cálculo desses parâmetros no caso de semáforos isolados.

Atraso médio

O atraso total médio experimentado pelos veículos (acréscimo de tempo devido à

presença do semáforo em relação à situação sem semáforo) é dado pela expressão:

( )
( )

( )λ

λ
λ 52

3
1

2

22

65,0
)1(212

1 +








−

−
+

−
−

= x
q
C

xq
x

x
Cd [2-1]

Onde, d: atraso médio em seg/veíc, C: ciclo em seg, λ = Ge/C: fração do verde

efetivo no ciclo, x: índice de congestionamento e q: volume de tráfego em veíc/seg.

Considerando que o terceiro termo da fórmula anterior representa na ordem de 5 a

15% da soma dos dois primeiros, a seguinte expressão simplificada pode ser

utilizada como alternativa para o cálculo do atraso médio:

( )









−
+

−
−

=
)1(2).1(2

1.9,0
22

xq
x

x
Cd

λ
λ [2-2]
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Tamanho da fila

O tamanho médio da fila crítica (no final do vermelho ou início do verde) é calculado

pela expressão:















 += Re.,

2
Re. qdqMaiorn [2-3]

Onde, n: tamanho médio da fila crítica em veíc, q, Re e d já definidos anteriormente.

O tamanho da fila que é excedido em 5% e 1% das vezes – o que pode ter interesse

em razão do bloqueio que as filas podem provocar em interseções próximas ou

entradas e saídas de garagens – são fornecidos na Tabela 2.1 em função de m = q .

C (número médio de veículos que chegam num ciclo), x e λ, que já foram definidos

anteriormente em 2-27.

Tabela 2.1– Tamanho da fila crítica. Fonte: Webster e Cobbe(1966)

Tamanho da fila superado
em 5% dos ciclos

Tamanho da fila superado
em 1% dos ciclos
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Número médio de paradas

O número médio de paradas por veículo no semáforo é dado pelas expressões:

)/1.(. sqCq
np
−

= se n < (s-q) . Ge [2-4]

C
Ge

Cq
np +=
.

se n > (s-q) . Ge [2-5]

Onde, p: número médio de paradas por veículo em par/veíc, n, q, C, s e Ge já

definidos anteriormente.

Proporção de veículos que param pelo menos uma vez

A proporção de veículos que param pelo menos uma vez no semáforo é dado pela

expressão:

y
z

−
−

=
1
1 λ [2-6]

Onde, z: proporção dos veículos que param pelo menos uma vez, λ e y já definidos

anteriormente.

2.11 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Nível de serviço para cruzamentos semaforizados

O parâmetro proposto pelo HCM - 2000 para caracterizar a qualidade da operação

(nível de serviço) nos cruzamentos semaforizados é o atraso médio (tempo parado

mais tempo de desaceleração e aceleração) experimentado pelos veículos. A

classificação preconizada é mostrada na Tabela 2.2.
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Tabela 2.1 – Nível de serviço x atraso. Fonte: TRB (2000).
Nível de serviço (NS) Qualidade da operação Valores do atraso médio (seg)

A Ótima d ≤ 10,0
B Boa 10,0 < d ≤ 20,0
C Regular 20,0 < d ≤ 35,0
D Ruim 35,0 < d ≤ 55,0
E Muito ruim 55,0 < d ≤ 80,0
F Péssima (inaceitável) d > 80.0

No HCM – 1985, o parâmetro proposto para caracterizar o nível de serviço era o

tempo médio parado. Os valores preconizados são mostrados na Tabela 2.3.

Tabela 2.2 – Nível de serviço x tempo parado. Fonte: TRB (1985).
Nível de

serviço (NS)
Qualidade da operação Valores do atraso

médio (seg)
A Ótima d ≤ 5,00
B Boa 5 < d ≤ 15
C Regular 15 < d ≤ 25,0
D Ruim 25,0 < d ≤ 40,0
E Muito ruim 40,0 < d ≤ 60,0
F Péssima (inaceitável) d > 60.0

Repartição do verde

A divisão do verde efetivo proporcionalmente às taxas de ocupação, como visto,

conduz ao menor atraso global dos veículos no cruzamento e na igualdade dos

índices de congestionamento das faixas críticas das diversas fases. Isso não implica,

contudo, que os valores médios do atraso resultem iguais nas faixas críticas.

O HCM-2000 recomenda que o verde efetivo deve ser distribuído de modo a que os

atrasos médios nas faixas críticas resultem próximos, fazendo com que os níveis de

serviço das faixas críticas de cada fase sejam os mesmos. Para se conseguir isso

são necessárias algumas iterações no processo de cálculo dos tempos de verde.
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2.11.1 Generalização do conceito de ciclo ótimo

Como visto, a metodologia de Webster (1958) propõe uma expressão para o ciclo

que minimiza o atraso médio dos veículos no cruzamento, visando o conforto dos

passageiros.

Na realidade, é necessário contemplar também outros aspectos na escolha da

duração do ciclo, como o número de paradas (também ligado ao conforto dos

passageiros), o consumo de combustível (ligado à conservação de energia), a

emissão de poluentes (ligado à preservação do meio ambiente), etc.

Diversos estudos tratando do assunto foram desenvolvidos, como, por exemplo, os

trabalhos de Courage e Parapar (1975) e Bauer (1975). Na Figura 2.24 são

mostradas curvas típicas do comportamento dos parâmetros atraso, número de

paradas, consumo de combustível e emissão de poluentes em função da duração do

ciclo.

Figura 2.1 – Variação típica dos principais parâmetros em função do ciclo.

CAT= ciclo ótimo atraso
CCO = ciclo ótimo combustível
CPO= ciclo ótimo poluentes
CPA= ciclo ótimo paradas
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As seguintes conclusões relevantes podem ser depreendidas com base na Figura

2.24:

• O tempo médio parado e o atraso diminuem com o aumento do ciclo, passam

por um mínimo e depois aumentam. O valor do ciclo correspondente ao

mínimo valor do tempo parado (ciclo ótimo com relação ao tempo parado –

CPA) é um pouco menor do que o ciclo ótimo relativo ao atraso (CAT).

• O número de paradas diminui com o aumento do ciclo e depois permanece

constante. O valor do ciclo a partir do qual o número de paradas permanece

constante e igual ao mínimo (CPA) é maior do que o ciclo ótimo

correspondente ao atraso.

• Como o consumo de combustível e a emissão de poluentes são função do

tempo parado e do número de paradas (devido à aceleração e à

desaceleração), as durações do ciclo correspondentes aos mínimos valores

desses parâmetros estão entre os valores ótimos relativos ao tempo parado e

o número de paradas. Os valores ótimos correspondentes ao consumo de

combustível e a emissão de poluentes são referidos, respectivamente, por

CCO e CPO.

O ciclo ideal, portanto, está entre o ciclo que minimiza o tempo parado e o ciclo a

partir do qual o número de paradas é constante e igual ao mínimo. Isso

corresponderia a algo como minimizar um parâmetro definido em função do atraso e

do número de paradas, que, inclusive, já é utilizado em alguns simuladores de

tráfego. A expressão a seguir expressa matematicamente a relação:

I = a + K . p [2-1]
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Onde, I: Índice de desempenho a ser minimizado, a: atraso médio, K: fator de

penalidade associado a cada parada expresso em unidades de tempo e p: número

médio de paradas.

A utilização do ciclo que minimiza o atraso não leva a grandes diferenças nos

valores dos outros parâmetros em relação aos seus ciclos ótimos. Assim, a

utilização do ciclo ótimo fornecido pela expressão de Webster é satisfatória na

prática.

2.11.2 Estimativa do atraso médio em todas as situações

A seguir é descrita uma metodologia para a estimativa do atraso médio

experimentado pelos veículos nos semáforos em função do tipo de chegada, tipo de

controlador, baseada no HCM – 2000.

Tipos de chegada

São considerados 6 tipos diferentes de chegadas dos veículos nos semáforos,

conforme mostrado na Tabela 2.4. O tipo de chegada deve sempre que possível ser

observado no campo. Quando não se dispõe desse dado, um parâmetro que pode

ser utilizado para caracterizar o tipo de chegada dos veículos num semáforo é a taxa

de agrupamento, conforme se pode observar na Tabela 2.4, definida pela expressão

abaixo:

Rp = P / λ [2-1]

Onde, Rp: taxa de agrupamento, P: proporção de veículos que chegam no semáforo

durante o verde efetivo (grandeza que pode ser estimada com base na análise do

diagrama espaço-tempo do movimento dos veículos entre os semáforos, ou avaliada

no campo) e λ: relação verde efetivo/ciclo.
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Tabela 2.1- Características dos tipos de chegada dos veículos. Fonte: TRB
(2000)

Tipo de
chegada Valores de Rp* Características da chegada

1 Rp ≤ 0,50 (0,333) Pelotão denso com mais de 80% dos veículos chegando no início
do vermelho. Qualidade da progressão: péssima

2 0,50 < Rp ≤ 0,85
(0,667)

Pelotão moderadamente denso chegando no meio do vermelho,
ou pelotão disperso com 40 a 80% dos veículos chegando durante

o vermelho. Qualidade da progressão: desfavorável.

3 0,85 < Rp ≤ 1,15
(1,000)

Chegadas aleatórias com menos de 40% dos veículos no pelotão -
Qualidade da progressão: regular.

4 1,15 < Rp ≤ 1,50
(1,333)

Pelotão moderadamente denso chegando no meio do verde, ou
pelotão disperso com 40 a 80% dos veículos chegando durante o

verde. Qualidade da progressão: regular para boa.

5 1,50 < Rp ≤ 2,00
(1,667)

Pelotão denso com mais de 80% dos veículos chegando no início
do verde - Qualidade da progressão: boa.

6 Rp > 2,000 (2,000) Pelotão denso com quase todos os veículos chegando no início do
verde - Qualidade da progressão: ótima.

*Os valores de Rp entre parêntesis correspondem aos valores mais
comumente observados

Expressão do atraso médio

A expressão genérica para determinação do atraso médio dos veículos em

semáforos de tempo fixo não congestionados (x≤1) é dada pela expressão abaixo:

d = d1  PF + d2 [2-2]

( )
( )x
Cd

λ
λ

−
−

=
12
1 2

1 [2-3]

( ) ( )











+−+−=

q
lxxxTd

3600
411900

2

2
2 [2-4]

Onde, d1 e d2: parcelas do atraso médio, PF: fator função do tipo de coordenação

existente entre os semáforos, T: período de análise em horas; l: fator que depende

do grau de saturação do fluxo que segue em frente relativo ao semáforo anterior e

C, λ, x e q: já definidos anteriormente.
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O valor de PF é dado pela expressão a seguir:

( )
λ−

−
=

1
.1 PAfPPF [2-5]

Onde, PF: fator que depende do tipo de coordenação e P, fPA e λ: já definidos

anteriormente.

Valores típicos de PF e fPA estão relacionados na Tabela 2.5.

Tabela 2.2– Valores típicos de Pf e fPA. Fonte: TRB (2000)
Tipo de chegada

λ = Ge/C
1 2 3 4 5 6

0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70

1.167
1.286
1.445
1.667
2.001
2.556

1.007
1.063
1.136
1.240
1.395
1.653

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
0.986
0.895
0.767
0.576
0.256

0.833
0.714
0.555
0.333
0.000
0.000

0.750
0.571
0.333
0.000
0.000
0.000

fPA
Rp

1.000
0.333

0.930
0.667

1.000
1.000

1.150
1.333

1.000
1.667

1.000
2.000

Os valores de l são fornecidos na Tabela 2.6.

Tabela 2.3– Valores de l em função dos valores de x do fluxo que segue em
frente relativo ao semáforo anterior. Fonte: TRB(2000)

X 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 ≥1,00
L 0,922 0,858 0,769 0,650 0,500 0,314 0,090

2.11.3 Softwares para a análise de semáforos isolados

Muitos programas de computadores têm sido desenvolvidos para a análise da

operação de semáforos isolados.

Em alguns programas, após feita a entrada dos dados necessários, são fornecidos

os principais resultados: ciclo ótimo, repartição do verde, tempo médio parado,

atraso médio, tamanho médio e máximo das filas, etc.
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Outros programas permitem simular diferentes cenários, permitindo uma análise

detalhada do desempenho operacional.

Alguns dos softwares mais utilizados disponíveis no mercado são: TRANSYT,

SIGOP, NETSIM, INTEGRATION, SCOOT, etc.
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3 COORDENAÇÃO DE SEMÁFOROS

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Quando existem semáforos próximos, até cerca de 500 a 800 m na prática, é

sempre benéfica à coordenação dos mesmos, para reduzir o atraso, o número de

paradas, o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

Outros benefícios também obtidos com a coordenação de semáforos próximos são:

maior controle das velocidades desenvolvidas, menores filas de veículos e maior

capacidade dos cruzamentos.

3.2 COORDENAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS DE SENTIDO ÚNICO

O tipo mais comum de coordenação de semáforos em vias de sentido único é o

sistema progressivo, também denominado de onda verde. Esse sistema, em

princípio, consiste em defasar os inícios dos períodos de verde dos semáforos

consecutivos de um intervalo igual ao tempo gasto pelos veículos no percurso entre

os semáforos. Dessa forma, os verdes dos semáforos que se seguem ao primeiro se

iniciam no momento que o primeiro veículo do pelotão chega ao cruzamento,

permitindo, assim, que todos os veículos do pelotão passem sem parar.
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O valor da defasagem entre os inícios de verde de semáforos consecutivos (offset) é

dado, portanto, pela expressão:

ij

ij
ij V

D
T = ,    isto é:     

12

12
12 V

DT =  , 
23

23
23 V

DT =  , 
34

34
34 V

DT = [3-1]

Onde, Tij: tempo de percurso entre os semáforos i e j em s, Dij: distância entre os

semáforos i e j em m e Vij: velocidade no trecho entre os semáforos i e j em m/s.

A  Figura 3.1 ilustra o funcionamento do sistema de onda verde.

Figura 3.1- Funcionamento do sistema de onda verde.

Para que o sistema de onda verde funcione é necessário que todos os semáforos

tenham o mesmo tempo de ciclo, para que a sincronização se repita ao longo do

tempo. Isso exige que os controladores dos semáforos que compõem o sistema

sejam conectados por cabo, ou os seus relógios internos acertados periodicamente

através de sinais eletromagnéticos.

Na realidade, a repetição da sincronização no tempo também é obtida quando se

utiliza metade ou um quarto do tempo de ciclo em alguns semáforos – isso, no

entanto, reduz muito a eficiência do sistema.
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O intervalo de tempo que proporciona o movimento sem paradas ao longo do

conjunto de semáforos coordenados é denominado de Janela Verde ou Banda

Verde. A princípio, a janela verde é igual ao menor valor da soma do verde com o

amarelo – que deve ser incluído por ser utilizado para passar – considerando todos

os semáforos do sistema, como indicado na Figura 3.1. Isto é:

menorGJ = [3-2]

A eficiência do sistema de onda verde é dado pela expressão:

C
JE .100= [3-3]

Onde, E: eficiência do sistema de onda verde em %, J: largura da janela verde em

seg, C: tempo de ciclo em seg e G: tempo de verde.

A largura da janela / banda verde (J) define a capacidade do sistema de onda verde,

que é calculada pelas expressões:

  
h
JfCc .=       e   

hC
JfCh

.
..3600

= [3-4]

Onde, Cc: capacidade em veíc/ciclo, J: largura da janela verde em seg, f: número de

faixas de tráfego, h: intervalo (headway) entre os veículos em s (usualmente adotado

igual a 2 seg), Ch: capacidade horária em veíc/h e C: ciclo em seg.

O verde a ser considerado no projeto de sistemas de coordenação de semáforos é o

verde efetivo, que como visto, resulta bastante próximo do verde real. Assim, na

prática, pode-se considerar o verde efeito igual ao verde real.
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Outro aspecto relevante é avisar através de mensagens em placas a existência do

sistema de coordenação, para que os motoristas ajustem a velocidade dos seus

veículos para evitar parar nos semáforos.

Quando existem veículos parados nos semáforos a jusante no momento que o

pelotão se aproxima - em razão dos veículos das vias secundárias que entram na via

principal, dos veículos da via principal que não puderam passar no verde e de

veículos provenientes de estacionamentos e garagens, pode-se antecipar o início

dos verdes, para dar tempo desses veículos se movimentarem antes da chegada do

pelotão. Esse procedimento é denominado de esvaziamento de caixa e é mostrado

na Figura 3.2.

Teoricamente, o valor da antecipação do início de verde pode ser calculado pela

expressão:

hqlA .+= [3-5]

Onde, A: antecipação do verde em s, l: tempo perdido na partida e aceleração da fila

em s (usualmente adotado igual a 2s), q: número de veículos na fila por faixa, h:

intervalo (headway) entre os veículos em s (usualmente adotado igual a 2s).

Figura 3.2– Antecipação dos inícios dos verdes.
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Vale observar que a antecipação dos verdes proporciona os benefícios da onda

verde também para os veículos que estavam parados nos semáforos intermediários,

como pode ser verificado na Figura 3.2. Por exemplo, o 1º e o 2o veículos parados

no semáforo 2 também passam pelos outros semáforos situados a jusante sem

parar, e assim por diante. Em razão disso, ainda que a antecipação dos inícios dos

verdes leve a uma redução da eficiência do sistema no tocante a passagem conjunto

de semáforos, pois há redução da largura da janela verde como ilustrado na Figura

3.2, a eficiência global do sistema não é alterada.

O sistema de coordenação em que os verdes vão aparecendo à medida que o

pelotão de veículos avança, é denominado de sistema progressivo. Esse sistema

apresenta grande eficiência quando o fluxo de veículos não é grande.

Um fator importante para o sucesso do sistema de onda verde é a existência de

sinalização indicativa da velocidade a ser mantida para que os usuários possam se

beneficiar do sistema.

Quando o fluxo de veículos cresce, as filas residuais nos semáforos aumentam,

obrigando ao emprego de maiores valores dos intervalos de antecipação dos inícios

de verde, até o caso em que os períodos de verde de todos os semáforos devem se

iniciar no mesmo instante – sistema simultâneo. Evidentemente que a eficiência do

sistema de onda verde, nesse caso, é menor do que no sistema progressivo.

Em condições de tráfego congestionado, pode ser necessário operar o sistema de

onda verde como um sistema reverso, ou seja, primeiro é aberto o verde do último

semáforo para esvaziar a última quadra, depois do anterior e assim por diante, para

poder dar vazão ao fluxo da via principal congestionada. Este sistema poderia ser

denominado de onda vermelha. Nesse caso, o conceito de eficiência do sistema é
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alterado, pois o objetivo não é mais fazer com que os veículos passem sem parar

nos próximos semáforos, mas sim que o tráfego possa fluir, ainda que com uma

velocidade média bastante baixa, ou seja, em condições extremamente precárias.

Também importante nesses casos é evitar a obstrução dos cruzamentos, impedindo

a passagem dos veículos das vias secundárias.

3.3 COORDENAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS DE DUPLO SENTIDO

No caso de vias de mão dupla, somente condições bastante especiais permitem

obter a eficiência integral do sistema de onda verde nos dois sentidos de fluxo.

Essas condições especiais se traduzem pela observância da expressão colocada a

seguir, estabelecida com base no gráfico da Figura 3.3.

n
xTC 2

= , sendo: 
V
DT = [3-1]

Onde, C: duração do ciclo em s, D: distância entre os semáforos em m, V:

velocidade de circulação em m/s, n: número inteiro e T: tempo de percurso entre os

semáforos em s.

Figura 3.1– Situação ótima para coordenação em vias de duplo sentido.
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Considerando, por exemplo, n=2, D=200m, V=36hm/h=10m/s, resulta T = 20s e

C=40s. Se o verde mais amarelo da via for igual à 25s, resultam: largura da janela

verde por sentido: J = 25s, eficiência do sistema de onda verde por sentido:

E=62,5%, capacidade por ciclo = 12,5 veíc/ciclo (para h = 2s) e capacidade horária

por sentido: Ch=1125 veíc/h.

Quando existem dois semáforos bastante próximos numa via de duplo sentido, um

sistema de coordenação relativamente eficiente para os dois sentidos é a abertura

simultânea dos períodos de verde, como ilustrado na Figura 3.4.

Figura 3.2– Coordenação com abertura simultânea dos verdes para dois
semáforos.

Esse raciocínio também vale para o caso de mais de dois semáforos, conforme

mostrado na Figura 3.5, sendo a janela verde por sentido dada pela expressão:

xTNYGJ )1( −−+= [3-2]

Onde, J: janela verde do sistema, G+Y: verde mais amarelo da via em s, N: número

de semáforos coordenados.

Admitindo, por exemplo, G = 40s, N = 3, D = 120m, V = 54km/h = 15m/s, C = 60s,

resulta: J = 24s, E= 40% por sentido.
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Figura 3.3– Coordenação com abertura simultânea dos verdes para três
semáforos.

A eficiência do sistema de abertura simultânea de semáforos próximos em vias de

duplo sentido sugere, quando aplicável, o emprego das duas seguintes formas de

coordenação: progressão alternada e progressão alternada dupla.

No caso da progressão alternada, conforme mostrado na Figura 3.6, as seguintes

condições devem ser verificadas: distância entre os semáforos iguais e ciclo igual ao

dobro do tempo de percurso entre os semáforos, isto é:

TC 2= [3-3]

Onde: C é o ciclo e T o tempo de percurso entre dois semáforos consecutivos.

V
DT = [3-4]

Onde, D: distância entre os semáforos e V: velocidade de percurso.

Nesse caso, o valor da janela verde é igual a duração do verde:

GJ = [3-5]

Onde, J: largura da janela verde e G: verde para a via em s.
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Figura 3.4– Coordenação com progressão alternada. Fonte: Roess e McShane
(1998).

No sistema de dupla progressão alternada, conforme pode ser visto na Figura 3.7, a

distância entre os semáforos deve ser igual e a relação entre o ciclo e o tempo de

percurso dada pela expressão:

xTC 4= [3-6]

Nesse caso, a janela verde por sentido é dada pela expressão:

TGJ −= [3-7]

Onde, J: largura da janela verde, G: verde para a via em s, D: distância entre dois

semáforos consecutivos, V: velocidade de percurso, C: duração do ciclo em s.

Como as condições particulares anteriormente referidas quase nunca se verificam, a

coordenação de semáforos em vias de mão dupla tentando beneficiar os dois

sentidos de fluxo não apresenta, em geral, ganhos satisfatórios. Nesses casos, a

princípio, o objetivo é obter janelas verdes com larguras proporcionais ao fluxo de

veículos em cada sentido.
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Figura 3.5– Coordenação com dupla progressão alternada. Fonte: Roess e
McShane (1998).

A obtenção da melhor solução (aquela em que a soma das larguras da banda verde

por sentido é máxima e as larguras são proporcionais aos fluxos por sentido) pode

ser obtida de três modos: por tentativa e erro, seguindo técnicas mais ou menos

complexas ou utilizando programas de computadores (existem no mercado diversos

softwares desenvolvidos para se obter a programação semafórica ótima para o caso

de vias com duplo sentido de tráfego). Nos casos mais simples, o processo de

tentativa e erro se mostra bastante eficiente. Nos casos mais complexos é indicado

utilizar programas de computadores.

Na Figura 3.8 é ilustrada a solução ótima encontrada para a coordenação de

semáforos numa via de mão dupla.
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Figura 3.6– Solução ótima de coordenação de semáforos num trecho de via de
duplo sentido.

Na busca do sincronismo ideal nos dois sentidos também é possível se empregar

metade dos tempos de ciclo em alguns semáforos, pois isso não prejudica a

repetição do sincronismo ao longo do tempo.

Para obter ganhos maiores na coordenação de semáforos em vias de mão dupla,

um procedimento bastante utilizado é variar o sentido da onda verde ao longo do

dia, beneficiando o maior fluxo no período. Assim, por exemplo, de manhã o

sincronismo seria no sentido Bairro - Centro e à tarde no sentido Centro – Bairro.

Outra possibilidade é estabelecer a onda verde em trechos alternados, beneficiando

um sentido em cada trecho. Ainda uma outra possibilidade é promover a abertura

simultânea de semáforos próximos (progressão dupla alternada).

cruzamentos
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3.4 COORDENAÇÃO DE SEMÁFOROS EM REDES COM VIAS DE SENTIDO
ÚNICO

A Figura 3.9 mostra uma rede simples de semáforos.

Figura 3.1– Rede simples de semáforos.

Para que a coordenação dos semáforos na rede seja ótima - todos os veículos que

seguem em frente chegam ao semáforo seguinte no início do verde, é necessário

que exista a seguinte relação básica:

CnGTGTGTGT NSLOSNOL .141434323212 =+++++++ [3-1]

Onde: T12, T23, T34, T41: tempos de percurso entre os diversos pares de semáforos

em seg, G2we, G3sn, G4ew, G1ns: tempos de verde nos diversos semáforos no sentido

indicado em seg, C: duração do ciclo em seg, n: número inteiro.

Admitindo uma rede totalmente simétrica, isto é: G = C/2 em todos os semáforos e

em todas as aproximações e tempo de percurso igual a  T em todos os ramos,

resulta:

2
4
−

=
n
xTC [3-2]
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Assim, para que haja coordenação nas quatro ligações (rede fechada), é necessário

que a relação básica seja verificada. Contudo, qualquer que sejam os valores dos

parâmetros é sempre possível operar com coordenação ótima em três das quatro

ligações (rede aberta).

Essas conclusões podem ser generalizadas para redes maiores, isto é: a

coordenação de ligações que não fecham a rede é sempre possível, mas a

coordenação de qualquer outra ligação que leva ao fechamento da rede está sujeita

à restrição, expressa através de equação similar a estabelecida para a rede simples

analisada. A Figura 3.2 ilustra este fato. A coordenação dos semáforos nas vias

mostradas com linha contínua é sempre possível; a inclusão de coordenação em

qualquer das outras vias mostradas com linha tracejada está sujeita a verificação de

equação similar à desenvolvida para a rede simples analisada.

Figura 3.2– Rede fechada e rede aberta.

Redes de semáforos próximos são comuns nas regiões centrais de grande

movimento das cidades maiores.
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3.5 SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE SEMÁFOROS
COORDENADOS

Muitos programas de computadores têm sido desenvolvidos para a análise da

operação de semáforos coordenados (simulação e otimização). Esses softwares

permitem analisar desde os casos mais simples de semáforos dispostos ao longo de

vias de sentido único até os casos complexos de redes de semáforos com vias de

duplo sentido de tráfego.

Alguns softwares disponíveis no mercado são: TRANSYT, SIGOP, NETSIM,

INTEGRATION, SCOOT, etc.

3.6 BREVE HISTÓRICO DA COORDENAÇÃO DE SEMÁFOROS

Basicamente, podem-se identificar três gerações no que concerne aos sistemas de

coordenação de semáforos.

Nos sistemas referidos como de 1a geração, a elaboração da programação

operacional é feita em separado (off-line). Os volumes de tráfego obtidos em

contagens manuais, ou através de detectores, são utilizados para alimentar o

programa de otimização, o qual define a duração das fases e as defasagens entre

os inícios de verde. Com base nos resultados obtidos para os diversos períodos do

dia, implementa-se o plano operacional que é mantido fixo durante os diversos

períodos.

Nos sistemas de 2a geração, os detectores de veículos são conectados a um

computador central, que registra automaticamente os volumes de tráfego. Após um

determinado intervalo de tempo (normalmente 15 minutos), o programa de

otimização é rodado e o plano obtido implementado através do sistema de
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comunicação entre o computador central e os controladores. Apesar da agilização

do processo de coleta e processamento dos dados, a programação contínua sendo

realizada “off-line”.

Nos sistemas referidos como de 3a. geração, os detectores de veículos e os

controladores dos semáforos são interligados a um computador central, que roda

continuamente o programa de otimização e implementa imediatamente as

programações via controladores (programação “on-line).

O TRRL (Transport and Road Research Laboratory) da Inglaterra desenvolveu

testes comparativos entre várias técnicas e programas, e os resultados obtidos

mostraram que os sistemas que empregam planos de tempo fixo baseados em

dados históricos tiveram um desempenho tão bom quanto às técnicas de controle on

line, com a vantagem de apresentarem custos bem menores.

3.7 NÍVEL DE SERVIÇO EM VIAS COM SEMÁFOROS

Em vias dotadas de semáforos, O TRB (2000) preconiza a análise da qualidade da

operação (nível de serviço) utilizando a metodologia colocada a seguir.

Parâmetro caracterizador do nível de serviço

O parâmetro que caracteriza o nível de serviço é a velocidade média de viagem, que

é comparada com a velocidade máxima desenvolvida na via nos trechos sem

dispositivos de controle e em condições de fluxo baixo. Na maioria dos casos, a

velocidade máxima pode ser admitida igual ao limite legal.



84

3.7.1 Fatores que afetam a velocidade de viagem

Os principais fatores que afetam a velocidade média de viagem e, em conseqüência,

o nível de serviço, são: volume (fluxo) de tráfego, número de semáforos por km,

existência ou não de coordenação entre os semáforos e tipo de coordenação,

programa de operação dos semáforos (duração do ciclo e do tempo de verde para a

via principal), número de cruzamentos com sinal de pare ou dê a preferência por km

(se existir, por exemplo no caso de rotatórias), etc.

Determinação da velocidade de viagem

A velocidade de viagem pode ser determinada mediante modelos teóricos,

simulação em computadores utilizando programas apropriados ou com observações

diretas no campo através de carro-teste.

Os modelos teóricos e as simulações apresentam certa complexidade na sua

utilização. A grande vantagem é que permitem simular diferentes cenários, sendo,

portanto, úteis no estudo de projetos de alterações na via.

A obtenção da velocidade de viagem no campo através de carro-teste consiste em

percorrer o trecho em estudo com um carro e medir o tempo total de percurso com

cronômetro. O quociente entre a extensão do trecho e o tempo de percurso fornece

diretamente a velocidade de viagem. O tempo de percurso é a soma dos tempos em

movimento, mais os tempos parados nos semáforos, cruzamentos não preferenciais

ou outros locais e mais os tempos de desaceleração e aceleração nas paradas.

A velocidade média de viagem no período de estudo deve ser calculada através da

média das velocidades obtidas entre 6 e 12 percursos com carro-teste, para se obter

um valor efetivamente representativo das condições de reais de operação.
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Períodos e dias a serem analisados

A análise das condições da operação é normalmente realizada em diferentes dias

típicos (dia útil, sábado, domingos/feriados) e em distintos períodos do dia: pico da

manhã, pico da tarde e períodos típicos de menor movimento. Dessa forma, se tem

uma idéia clara das condições de operação ao longo do dia nos diferentes dias

típicos.

Vale destacar que os estudos devem ser realizados sempre nos 15 minutos de maior

movimento dentro da hora de maior movimento no período analisado.

O estudo também deve ser realizado por trechos da via e na extensão total da

mesma, considerando individualmente os dois sentidos de movimento. Com isso, se

obtém informações das condições de operação nos vários segmentos da via

considerando cada sentido individualmente.

Nível de serviço x velocidade

Na Tabela 3.1 é fornecido o nível de serviço em função da velocidade média de

viagem para os diferentes tipos de via classificadas de acordo com a velocidade

máxima desenvolvida nos trechos sem paradas e em condições de fluxo baixo -

velocidade livre (na maioria dos casos, essa velocidade pode ser admitida igual ao

limite legal).
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Tabela 3.1– Nível de serviço x velocidade média de viagem em trechos
de vias com fluxo interrompido. Fonte: TRB [2000]

Classe da via I II III IV
Intervalo de

velocidades livres 70 - 90 km/h 55 - 70 km/h 50 - 55 km/h 40 – 55 km/h

Velocidade livre típica 80 km/h 65 km/h 55 km/h 45 km/h

NS Velocidade média de viagem (km/h)
A
B
C
D
E
F

>72
>56-72
>40-56
>32-40
>26-32
≤26

>59
>46-59
>33-46
>26-33
>21-26
≤21

>50
>39-50
>28-39
>22-28
>17-22
≤17

>41
>32-41
>23-32
>18-23
>14-18
≤14

Utilidade dos estudos

O estudo permite saber  das condições de operação existentes, avaliar o resultado

de modificações introduzidas na via, como, por exemplo: alterações na programação

de semáforos, alterações na forma de sincronismo dos semáforos, implantação de

um novo semáforo, eliminação de cruzamento com parada obrigatória, implantação

de faixa exclusiva para ônibus, etc.

A associação dos valores de velocidade e fluxos nos diferentes períodos do dia

permite elaborar um diagrama volume de tráfego x velocidade x nível de serviço para

cada via ou trecho estudado.
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4 CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS

4.1 CRITÉRIOS GERAIS

Webster (1958) aponta três objetivos primários do controle por semáforo, dos quais

o primeiro deles é a justificativa mais comum: reduzir os conflitos e atrasos, reduzir

os acidentes e economizar tempo.

Tanner (1962) estudou os atrasos em interseções, comparando os atrasos em

interseções com e sem semáforos. Na Figura 4.1, têm-se um exemplo de uma curva

teórica de atraso x fluxo para uma interseção hipotética tipo T. A interseção do tipo A

é a que possui boa visibilidade, a interseção do tipo B é a interseção com visibilidade

prejudicada.

Como pode ser visto pela Figura 4.1, sob condições de tráfego mínimo o atraso

médio geral com semáforos é maior do que sem semáforo. Mas o oposto é

verdadeiro sobre condições de tráfego pesado. A Figura 4.1 demonstra que a

capacidade é maior com semáforo e este incremento de capacidade é considerável.
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Figura 4.1 – Curva teórica de atraso x fluxo para uma interseção tipo T
hipotética. Fonte: Tanner (1962).

Ministry of Transport (1964) considera como justificativa mínima para a instalação de

semáforos um fluxo médio de 16 horas de 300 veículos por hora, dos quais pelo

menos 100 veículos por hora na via secundária. O que seria aproximadamente um

volume na hora pico de 500 veículos por hora. O Ministério também sugere que

semáforos podem servir para reduzir certos tipos de acidentes e devem ser

considerados necessários para um sistema coordenação viária. Aponta também que

a eliminação do agente de trânsito em campo, sendo substituído por semáforo, pode

ser vantajoso economicamente. Mas, que existe uma perda de qualidade em relação

aos usuários não motorizados, uma vez que o agente de trânsito lida diretamente no

auxílio aos pedestres, especialmente idosos e crianças, e atua “on-line” nos

conflitos.

Quanto maior o fluxo na via principal, maior é a espera de uma brecha suficiente

para o fluxo na via secundária atravessar. O problema é agravado quando a via

principal for de mão dupla sem canteiro central para acomodar veículos; sendo

necessária a ocorrência de uma brecha simultânea nos dois sentidos, o que faz com

que o atraso seja demasiadamente longo.
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Se o problema é o atraso, existe somente uma dependência das aproximações da

via principal. Se o problema é também a formação de filas nas aproximações da via

secundária, há também uma questão de capacidade. Dessa forma, este critério

depende tanto do fluxo na via principal como do fluxo da via secundária.

Para poder utilizar o critério acima, medições são recomendadas. Medições de

atraso, parada e comprimento da fila, etc., podem ser feitas usando vídeo,

observações visuais ou com detecção automática. O atraso médio pode ser medido

por uma amostragem do comprimento da fila de veículos esperando, dividindo a fila

média pelo número de veículos observados, DENATRAN (1979).

Fila média = (∑i=1, N Qi/N) [4-1]

Atraso médio = (∑i=1, N Qi/N)/q [4-2]

Onde: q é o volume, N é o número de observações e Qi é o comprimento da fila

medida em veículos. (Se o volume é dado em veículos por hora, o atraso médio

deverá ser calculado em horas por veículo. A conversão para segundos é feita

usando o volume em veículos por segundo).

Os atrasos individuais devem ser medidos seguindo cada veículo. Um método útil é

o registro da placa dos veículos antes deles entrarem na interseção, incluindo o

tempo de chegada e registrando o tempo de saída da interseção. O tempo que cada

veículo fica na seção da via pode ser calculado pela subtração do tempo de chegada

pelo tempo de saída. Pela subtração do tempo médio para atravessar a seção da via

sem atraso, têm-se uma boa estimativa para os atrasos individuais.

SLOP (1972) desenvolveu um critério simplificado para avaliar os atrasos e dessa

forma responder se há necessidade de semáforo ou não. Este método usa os fluxos

na via principal e na via secundária como um critério decisivo. De fato, este critério
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pode ser visto como uma derivação dos cálculos dos atrasos. Também pode ser

usado para comparar situações de interseções controladas e não controladas por

semáforos baseando-se nos atrasos: se os critérios abaixo indicarem que o

semáforo é recomendado, a situação sem semáforo irá ter um atraso maior do que

com semáforo.

O critério é baseado nos fluxos e na geometria das interseções.

α = vs / v1 * {-1 + (1 + β * VM / vs )1/2 } [4-3]

Onde

VM : volume em carros/hora na via principal, isto é, a soma de todas as direções na

via principal; Vs: volume em pcu/hora na via secundária no sentido de maior

movimento; v1  e β  determinados pela Tabela 4.1.

Tabela 4.1 –  Valores de v1  e β
Velocidade máxima

50 km/h 70 km/hNúmero de faixas na via
principal

Número de faixas na via secundária em
cada aproximação

V1 Β V1 Β
1 1 300 2.4 210 2.4

>1 1 300 2.0 210 2.0
1 >1 400 3.2 280 3.2

>1 >1 400 2.7 280 2.7

Após o cálculo do valor de α a seguinte avaliação pode ser feita.

Se α « 1,00 Semáforo é inapropriado

Se 1,00 < α < 1,33 Semáforo não é inapropriado, mas também não é

necessário, mais investigações são necessárias

para determinar se o semáforo é apropriado.
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Se α > 1,33 Semáforo é necessário.

Para a aplicação desse critério as regras descritas a seguir devem ser seguidas:

• Os valores de VM e vs são os volumes durante a oitava hora com os maiores

fluxos. Todos os fluxos de tráfego devem ser incluídos, isto é, os fluxos de

conversões.

• O volume é expresso em veículos de passeio, isto é, um veículo de passeio é

contado como 1, um ciclista ou moto como 0,3, um caminhão leve como 1,5.

Este critério embora simples tem algumas considerações:

• Se vs é muito pequeno, o valor de α pode ser maior que 1,33. Para prevenir

que o semáforo seja instalado em interseções com baixo fluxo na via

secundária, é recomendado que este critério seja usado somente para

interseções em que para a oitava maior hora vs > 75 carros./h.

• O critério de volume foi elaborado para interseções com quatro aproximações,

com a seguinte distribuição de tráfego por aproximação: volume que segue

em frente: 70%; volume que converte à esquerda: 15%; e volume que

converte à direita: 15%.

• Se a interseção em análise se desviar muito dessa distribuição padrão a

aplicação deste critério não é recomendada. A proposta deste critério é

determinar quando a capacidade de uma interseção sem semáforo será

insuficiente.

• Se a aproximação principal tem canteiro central que permite que o fluxo da via

secundária cruze em duas etapas, a interseção deve ser considerada como
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duas sub-interseções. Cada sub-interseção deve ser avaliada com respeito ao

critério de volume separadamente. Se pelo menos uma das sub-interseções o

semáforo é necessário, então o semáforo é aplicado para toda a interseção.

O valor de α pode ser visto como uma quantidade que determina a necessidade de

controle do tráfego. Quanto maior α, mais controle de tráfego é necessário. Pelo

cálculo de α para várias interseções uma lista de prioridade pode ser feita.

Uma adaptação a este critério deve ser feita quanto a razão entre a oitava hora de

maior volume e o maior volume do dia é inferior a 50%.  Os valores de α são

calculados para N horas com os maiores fluxos (N é escolhido entre 6 e 11). A

avaliação é feita como se segue:

α é calculado para as N horas com maiores fluxos.

Valor médio de α para as N horas é dividido pela constante CN, cujos valores se

encontram na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Valores de CN

N CN N CN
6 1,20 9 1,13
7 1,17 10 1,11
8 1,15 11 1,08

O valor de α é comparado do mesmo modo com os valores críticos de 1,00 e 1,33.

No HCM 2000 o tipo de controle na interseção pode ser estimado nos fluxos

contidos na Figura 4.2. Deve-se ressaltar as considerações de previsão de volume

na hora pico nas duas direções da via principal e secundária. Neste caso, o sentido

do fluxo na hora pico das oito horas foi convertido para dois sentidos de fluxo na

hora pico, assumindo que o volume diário é a média das oito horas e que a hora pico



93

é 10% do volume diário. Os volumes das duas direções são considerados 150% do

volume da hora pico numa direção.

Figura 4.2– HCM 2000 fluxos e tipos de controle.

Na Suécia a Figura 4.3 é usada como referência para a tomada de decisão sobre o

tipo de controle de tráfego a ser utilizado. Como pode ser visto pela comparação

entre o gráfico do HCM 2000 e Sueco, vê-se que o modelo americano superestima a

necessidade de semáforo em relação ao modelo Sueco que enfatiza a utilização de

rotatórias.
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Figura 4.3 –  Volume de tráfego horário projetado e tipo de controle.
Fonte:Swedish Association of Local Authorities, September 1999.

4.1.1  Critérios do MUTCD

Um dos estudos mais completos sobre critérios para a implantação de semáforos

encontra-se no Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) desenvolvido

nos Estados Unidos, sendo a última versão de 2003 (FWHA, 2003).

Na realidade, o MUTCD consiste em um guia para seleção, projeto, instalação,

operação e manutenção de todos os tipos de dispositivos de controle de tráfego,

incluindo os semáforos. O propósito do MUTCD é prover uniformidade dos

dispositivos de controle de tráfego nos Estados Unidos.

Embora o MUTCD tenha sido desenvolvido para os Estados Unidos, os critérios para

a implantação de semáforos ali estabelecidos são utilizados mundialmente. No

Brasil, por exemplo, pode-se encontrar esses critérios nos seguintes trabalhos:

DENATRAN (1979), CONASET (2005), CET (1998).

A última versão do MUTCD de 2003 define oito critérios que estabelecem condições

mínimas para que a instalação dos semáforos seja justificada. Este manual sugere
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que o semáforo não deve ser instalado a não ser que pelo menos um ou mais

critérios dos oito critérios estabelecidos sejam atendidos. Entretanto, a satisfação de

um ou mais critérios não é em si justificativa para o semáforo. Cada situação é única

e os critérios para a implantação dos semáforos devem ser complementados pela

análise das condições específicas do local e de um julgamento por parte da área de

engenharia de tráfego dos municípios.

A investigação das condições de tráfego e das características do local requer o que

segue:

• Volumes veiculares e de pedestres;

• Velocidade na aproximação (limite da via ou 85 percentil);

• Diagramas das condições físicas (geometria da interseção, canalização,

inclinação, distância de visibilidade, etc.); deve incluir informações sobre o

tipo de usuários, especialmente pedestres (idosos, crianças, pessoas com

limitações físicas) que se encontram na área em estudo;

• Histórico de acidentes (se possível com diagrama de colisões), mostrando o

tipo, localização e direção do movimento, etc.;

• Estudo dos intervalos veiculares e de pedestres para cruzar a via principal;

• Estudo de atraso (veículos-hora de tempo parado e atraso de tempo para

pedestres).

A seguir são descritos genericamente os oitos critérios do MCTUD:

• Critério 1 – Volume veicular de oito horas: os volumes de tráfego na

interseção devem exceder valores especificados para cada uma das oito
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horas de maior volume de um dia típico. Um dia típico é definido com um dia

da semana representando os volumes que normalmente e repetidamente se

encontram no local em estudo.

• Critério 2: Volume veicular de quatro horas: os volumes de tráfego na

interseção devem exceder valores especificados para cada uma das quatro

horas de maior volume de um dia típico.

• Critério 3: Hora pico: o fluxo da rua secundária sofre um atraso excessivo

quando entra ou atravessa a via principal por no mínimo uma hora de um dia

típico. Este critério se aplica para locais onde se encontram complexos

empresariais e industriais ou outras construções que atraem ou descarregam

um grande número veículos durante um curto espaço de tempo.

• Critério 4 – Volume de pedestres: o fluxo de veículos na via principal é tão

pesado que os pedestres experimentam um atraso excessivo para atravessá-

la.

• Critério 5 – Travessia de escolares: o número de brechas no fluxo de tráfego

durante a travessia das crianças é insuficiente para uma travessia segura.

• Critério 6 – Sistema de coordenação de semáforos: verifica se o semáforo é

necessário para manter um agrupamento apropriado ou pelotão de veículos e

efetivamente regula a velocidade.

• Critério 7 – Experiência em acidentes: verifica se o número de acidentes

reportados que potencialmente seriam prevenidos por acidentes excedem

cinco por ano. E adicionalmente, verifica se 80% dos critérios 1 ou 4 são

satisfeitos e se outras alternativas foram utilizadas.
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• Critério 8 – Rede viária: este critério foca a concentração e organização do

fluxo viário na via principal da rede.

Na seqüência, esses critérios são descritos em detalhes.

Critério 1 – Oito horas de volume

O critério 1 é satisfeito se a condição A ou a condição B é 100% satisfeita. O critério

é também satisfeito se as condições A e B forem atendidas em 80% dos seus

valores. A seguir são detalhadas as condições.  Nas Tabelas 4.3 e 4.4 encontram-se

os valores de referência. Neste critério deve ser considerado o nível de volume

crítico pela resposta das questões abaixo:

• A velocidade da via principal é maior que 70 km/h?

• A interseção se encontra em um comunidade ou área urbana com menos de

10.000 habitantes?

Se a questão 1 ou 2 for respondida com sim então usar 70% do volume.

Tabela 4.1 – Condição 1. A: Volume veicular mínimo
Volume em

veículos por hora
Requisitos mínimos

(80% em parênteses)

Faixas de 1 2 ou mais Volume das oito maiores horas
aproximação 100% 70% 100% 70%

Ambas as
aproximações na

via principal

500

(400)
350

600

(480)
420

Maior volume da
aproximação da
via secundária

150

(120)
105

200

(160)
140

A condição A é satisfeita se os volumes mínimos ocorrem nas oito horas. A condição

é 80% satisfeita se os volumes em parênteses ocorrem nas oito horas.
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Tabela 4.2 – Condição 1. B: Interrupção do fluxo contínuo
Volume em veículos

por hora
Requisitos mínimos               (80% em

parênteses)
1 2 ou maisFaixas de

aproximação 100% 70% 100% 70%

Volume das oito maiores horas

Ambas as
aproximações na via

principal
750

(600) 525 900
(720) 620

Maior volume da
aproximação da via

secundária
75

(60) 53 100
(80) 70

A condição 1. B deve ser aplicada quando o volume na via principal é alto que o

tráfego na via secundária sofre um atraso excessivo.

A condição 1. B é satisfeita se os volumes mínimos ocorrem nas oito horas. A

condição é 80% satisfeita se os volumes em parênteses ocorrem nas oito horas.

Então o critério 1 pode ser satisfeito: pela condição 1. A e/ou pela condição 1. B, e

pode ser satisfeito também pela combinação de 80% das condições 1. A e 1. B.

As diretrizes do MUTCD apontam que quando se utiliza 70% dos valores, na hora de

calcular a combinação das condições deve ser usado os valores de 80% e não 80%

dos 70% que levaria a utilização de 56%.

Critério 2 – Quatro horas de maior volume

Este critério é utilizado se o atraso não é excessivo na via secundária. O volume das

quatro horas de maior volume deve ser marcado no Gráfico 4.1 se utilizar 100% dos

valores, no caso de se utilizar 70% dos valores o volume das quatro horas de maior

volume deve ser marcado no Gráfico 4.2.
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Gráfico 4.1 – Critério 2: quatro horas de maior volume. Fonte: FHWA (2003).

Gráfico 4.2 – Critério 2: quatro horas de maior volume, utilizando 70% dos
valores. Fonte: FHWA (2003).

Se as quatro horas caírem acima das linhas limites do gráfico (correspondente a

cada caso) o critério 2 é satisfeito. Caso uma das horas caia abaixo da linha limite do

gráfico o critério não é satisfeito.
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Critério 3 – Hora pico

Este critério só utilizado em casos não usuais. Tais como: complexos industriais, ou

locais que atraem ou descarregam um número alto de veículos sobre um curto

espaço de tempo e ruas com no mínimo três aproximações.

O critério 3 é satisfeito se a condição 3.1 ou 3.2, ou ambas, sejam satisfeitas. O

critério 3.1 é satisfeito se todas as três condições contidas na Tabela 4.5 são

satisfeitas.

Tabela 4.3 – Critério 3.1
Número de faixas
na aproximação

Número de
aproximações na

interseção
  Hora pico SatisfazCondições

1 2 3 4 Sim Não
1. Atraso na via

secundária veic/hora 4 5
2. Volume na via

secundária (veic/h) 100 150
3. Volume total de

entrada (veic/h) 650 800

O critério 3.2 é satisfeito se o volume da hora pico marcada no Gráfico 4.3 estiver

acima da linha limite. Caso contrário o critério 3.2 não é satisfeito. Se estiver usando

70% dos valores deve ser usado o Gráfico 4. 4.
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Gráfico 4.3 – Critério 3: Hora Pico. Fonte: FHWA (2003).

Gráfico 4.4 – Critério 3: Hora Pico, 70% dos valores. Fonte: FHWA (2003).

Critério 4 – Volume de pedestres

Este critério é satisfeito se todas as três condições contidas na Tabela 4.6 são

satisfeitas.
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Tabela 4.4 – Volume de pedestres
Hora Satisfeito

Condição
1 2 3 4 Sim não

4.1. volume de pedestres atravessando a via principal é de
100 ped/h ou mais para pelo menos 4 horas ou é 190 ped/h

para pelo menos 1 hora
Intervalos/hora4.2. Existem menos de 60 intervalos por hora para a

travessia segura dos pedestres na via principal durante as
horas dos volumes de pedestres adotados no critério 1

4.3. O semáforo mais próximo na via principal está localizado
a mais de 90 m. Ou o semáforo mais próximo está dentro

destes 90 m, mas o semáforo a ser implantado não irá
restringir o movimento progressivo do tráfego.

Critério 5 – Travessia de escolares

Este critério só deve ser utilizado em áreas escolares. O critério é satisfeito se todos

os critérios contidos na Tabela 4.7 foram satisfeitos:

Tabela 4.5 – Travessia de escolares

SatisfeitoCritério Hora

Sim Não
5.1. Há no mínimo 20 estudantes atravessando durante a maior hora

5.2.Existem menos intervalos adequados para a travessia da via principal do
que o número de minutos durante os quais as crianças estão atravessando
5.3. O semáforo mais próximo na via principal está localizado à mais de 90

m. Ou o semáforo mais próximo está dentro destes 90 m, mas o semáforo a
ser implantado não irá restringir o movimento progressivo do tráfego.

Critério 6 – Sistema de coordenação semafórica

Este critério deve ser considerado em locais em que a coordenação semafórica se

aplica. O critério é satisfeito se ambos os critérios contidos na Tabela 4.8 forem

atendidos. Este critério não deve ser usado se o espaçamento entre semáforos for

inferior a 300 m.
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Tabela 4.6 – Sistema de coordenação semafórica
Satisfeito

Critério
Sim Não

6.1. Numa via de mão única ou uma rua que têm tráfego preferencialmente
em uma direção, os semáforos adjacentes estão tão distantes que não

provêm um grau necessário de veículos em pelotão.
6.2. Numa via de mão dupla, os semáforos adjacentes não provêm um grau
necessário de veículos em pelotão e o semáforo proposto e os adjacentes

irão coletivamente prover uma operação progressiva.

Critério 7 – Experiência em acidentes

O critério só é atendido se as condições contidas na Tabela 4.9 forem todas

cumpridas.

Neste caso só devem ser considerados os acidentes que ocorreram que poderiam

ser evitados por semáforos nos últimos 12 meses. E se outras medidas para reduzir

os acidentes foram analisadas.

Tabela 4.7 – Experiência em acidentes
Hora Atende Satisfeito

Condição
1 2 3 4 Sim Não Sim Não

Condição 4.1 com 80% dos
seus valores atendida: 80 ped/h
para 4 horas ou 152 ped/h para

1 hora

Critério 1. A é satisfeito com
(80% dos valores).

7.1 Um dos critérios
ao lado é satisfeito

Critério 1.A é satisfeito com
(80% dos valores)

7.2 Tentativas com outras medidas corretivas falharam em
reduzir a freqüência de acidentes

Medidas adotadas:

7.3 Cinco ou mais acidentes, corrigidos por semáforos
ocorreram num período de 12 meses

Número de acidentes por mês
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Critério 8 – Rede viária

O controle por semáforos deve ser considerado se um estudo de engenharia

encontra que a interseção comum a duas ou mais rotas principais atendem uma ou

ambas das condições descritas na Tabela 4.10.

Tabela 4.8 – Rede viária
Atende SatisfeitoCondição

sim Não Sim Não

a. Volume total de entrada na interseção de
pelo menos 1000 veic/h durante um dia

típico

Volume de entrada:

1. Ambos os
critérios ao
lado foram
atendidos

b. Os volumes projetados para os próximos
5 anos satisfazem um ou mais dos critérios

1, 2 ou 3

Critérios atendidos:

1 2 3 4 5 Hora2. Volume total de entrada de pelo menos 1000 veic/h
para qualquer uma das cinco maiores horas de volume

de um dia não típico (sábados e domingos).
Volume

Atende Satisfeito2. Características da Rota Principal
A rota principal deve ter pelo menos uma das três características abaixo: sim Não Sim Não

1. Parte do sistema viário que serve como via principal da malha viária para o fluxo que
segue em frente

2. Parte do sistema viário da estrada que entra ou atravessa a cidade

3. Aparece como rota principal nos projetos oficiais

Em geral, a instalação do semáforo deve melhorar de forma global a segurança e

operação da interseção. A instalação deve ser feita somente quando considerada

necessária através de cuidadosa análise de tráfego e quando outras soluções foram

tentadas e falharam em resolver os problemas detectados.

Se nenhum dos critérios for satisfeito, é um indício de que o semáforo não deverá

ser instalado, e de que outras alternativas podem ser mais adequadas para atender

as condições locais.

Este tipo de análise deve ser feita de tempos em tempos, se um semáforo existente

não atende mais os critérios, este deve ser removido.
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4.1.2 Remoção de semáforo

De acordo com o MUTCD 2003, se mudanças nas características do tráfego

eliminam a necessidade do semáforo, considerações devem ser feitas para remoção

do mesmo, substituindo-o por uma alternativa de controle se alguma delas for

necessária (FHWA, 2003).

4.2  CRITÉRIOS PROPOSTOS POR FERRAZ

Ferraz (2003) propõe uma metodologia mais simples e prática para a tomada

decisão sobre a colocação de semáforos, estabelecida a partir dos critérios do

FWHA (2003). Nessa metodologia são seis os critérios para a colocação de

semáforos, descritos a seguir.

Indicação 1: Fluxos “médios” de veículos nas vias principal e secundária

Os valores indicados na Tabela 4.11 devem ser superados nas duas vias.

Tabela 4.1 - Indicação 1: Fluxos “médios” de veículos médio nas vias principal
e secundária.

Número de faixas
Via

Principal
Via

Secundária

Volume    total   dos
dois sentidos da

 Via principal (v/h)

Volume do sentido de
maior movimento da
via secundária (v/h)

1 1 500 150
2 ou + 1 600 150
2 ou + 2 ou + 600 200

1 2 ou + 500 200
Nota - Quando há predominância de velocidades maiores que 65km/h na via principal,
ou o cruzamento se localiza numa cidade com população menor que 10 mil habitantes,
os valores citados deverão ser reduzidos de 30%.

Indicação 2: Fluxo “grande” de veículos na via principal e “pequeno” na via
secundária

Os valores indicados na Tabela 4.12 devem ser superados nas duas vias.
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Tabela 4.2 – Indicação 2: Fluxo alto na via principal e pequeno na via
secundária

Número de faixas

Via

Principal

Via

 Secundária

Volume    total   dos

dois sentidos da via

principal (v/h)

Volume do sentido de

maior movimento da

via secundária (v/h)

1 1 750 75

2 ou + 1 900 75

2 ou + 2 ou + 900 100

1 2 ou + 750 100

Nota - Quando há predominância de velocidades maiores que 65km/h na via principal,
ou o cruzamento se localiza numa cidade com população menor que 10 mil habitantes,
os valores citados deverão ser reduzidos de 30%.

Indicação 3: Fluxo “grande” de veículos e “significativo” de pedestres

Os valores indicados na Tabela 4.13 devem ser superados tanto para veículos como

para pedestres.

Tabela 4.3- Indicação 3: Fluxo alto de veículos e de pedestres
Canteiro Central Volume total dos dois

sentidos da via (v/h)
Volume total de pedestres

cruzando a via (p/h)
Sem ou com largura

insuficiente (< 0,80m)
600 150

Com largura suficiente
(> 0,80m)

1000 150

Nota - Quando há predominância de velocidades maiores que 65km/h na via principal, ou o
cruzamento se localiza numa cidade com população menor que 10 mil habitantes, os valores
citados deverão ser reduzidos de 30%.

Indicação 4 –  Elevada freqüência de acidentes

Alguns cruzamentos, devido a problemas de visibilidade (para motoristas ou

pedestres), topografia ou de outra natureza, apresentam uma grande freqüência de

acidentes.

Se outras ações para melhorar a segurança se mostrarem infrutíferas, como, por

exemplo, mudança de posição da placa de PARE, colocação de placa de PARE dos
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dois lados da via, implantação de sinal de PARE horizontal no pavimento, colocação

de lombada, etc., é indicada a instalação de semáforo no local.

Indicação 5: Necessidade de agrupamento dos veículos em via principal para
facilitar a travessia de veículos e/ou pedestres

A colocação de semáforo pode ser justificada para interromper um fluxo contínuo de

veículos em via preferencial, visando facilitar o cruzamento da mesma por parte dos

veículos das vias secundárias e dos pedestres. A Figura 4.1 ilustra o fato.

Acúmulo de veículos e/ou
pedestres nas vias secundárias

Veículos espaçados 
na via principal

Veículos agrupados em
pelotões na via principal

Situação
existente

Situação
após a 

colocação
de semáforo

Se
m

áf
or

o

Se
m

áf
or

o

Pequeno número de veículos e/ou pedestres nas vias
secundárias devido a maior facilidade de travessia

Figura 4.1 –  Semáforos interrompendo um fluxo contínuo.

O agrupamento permanece até aproximadamente 400 a 500 m à jusante do

semáforo. A partir daí a dispersão dos veículos já passa a ser acentuada.

Um benefício marginal do tráfego de veículos em pelotões é a redução da

velocidade média de circulação na via.

Indicação 6: Outras situações

Muitas vezes, mesmo que o movimento de veículos e/ou pedestres não seja grande

e nem a ocorrência de acidentes elevada, a implantação de semáforo é indicada

para melhorar a comodidade dos usuários e eliminar a sensação de insegurança em

cruzamentos onde a visibilidade é ruim, a topografia favorece o emprego de

velocidades altas, o número de movimentos conflitantes é elevado (tornando

complexa a tomada de decisão de motoristas e/ou e pedestres de entrar), etc.
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Observações importantes

• Os valores citados nas indicações 1, 2 e 3 não são rígidos, pois outros fatores

interferem na operação, como a geometria da interseção, a visibilidade, o

tamanho da cidade (nas cidades maiores os motoristas são, em geral, mais

hábeis), etc. Um exame no local é sempre fundamental, pois ocorrem

situações em que os valores citados são superados e a qualidade da

operação (nível de serviço) é adequada. Em outros casos, apesar dos valores

de referência não serem ultrapassados, o nível de serviço deixa a desejar,

podendo a operação melhorar bastante com a colocação de semáforo.

• A superação dos valores citados em diversas horas durante o dia justifica

plenamente a colocação do semáforo. Contudo, a simples superação dos

valores relacionados apenas nos períodos de pico, levando a formação de

grandes filas nas vias secundárias, já podem justificar a necessidade de

semáforo. A decisão, nesse caso, depende, também, da disponibilidade de se

poder contar com a presença de policiais para controlarem o trânsito no

cruzamento analisado nos horários críticos.

• Sempre que pertinente, é recomendada a implantação de semáforo para

pedestres acionado por botoeiras, pois quando não há pedestres não há

interrupção do fluxo de veículos. Também no caso de entrada/saída de carros

de bombeiro, ambulâncias, etc. ou travessia de composições ferroviárias, o

semáforo somente deve ser acionado quando necessário, seja de maneira

automática (o ideal) ou manual.
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5 SIMULADOR INTEGRATION

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Uma ferramenta atualmente bastante utilizada nos estudos de trânsito é a

simulação, pois proporciona aos engenheiros de transportes condições para avaliar

o desempenho do tráfego considerando diferentes cenários, bem como, em alguns

casos, fazer a otimização da operação do sistema.

A simulação permite a análise dos fenômenos sem a intervenção direta no sistema

real, sendo possível, dessa forma, simular uma grande diversidade de condições e

analisar o impacto de diferentes composições e volumes de tráfego em diferentes

configurações geométricas (DEMARCHI, 2000).

Inúmeros simuladores de tráfego já foram desenvolvidos. Alguns se prestam à

análise de situações específicas, enquanto outros são mais genéricos, permitindo o

emprego num número maior de situações. Alguns dos simuladores mais citados na

literatura técnica são: NETFLO, NETSIM, FRESIM, CORSIM, DRÁCULA,

PARAMICS, CORFLO, FREFLO, FREQ, TEXAS, TRANSYT, INTEGRATION,

DYNAMIT, DYNEMO e DYNASMART.

Na Engenharia de Transportes, a simulação de sistemas torna possível avaliar e

prever o impacto de alterações operacionais no sistema real (sem que seja



110

necessário parar a operação do mesmo), além de estudar o desempenho de

sistemas durante a fase de projeto (antes da sua construção). Simulando-se o

sistema, podem-se coletar dados sobre o seu estado; esses dados podem ser então

usados para estimar suas medidas de desempenho (SETTI, 1997).

Simuladores podem representar vários fenômenos que ocorrem em um fluxo de

tráfego, tais como: comportamento dos veículos em uma mesma faixa e na mudança

de faixa, forma como os veículos aceleram ou desaceleram, impacto da geometria

da via no desempenho veicular, comportamento dos veículos em interseções, etc.

5.2 CLASSIFICAÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO

Na engenharia, um modelo é uma representação da realidade. Os modelos podem

ter várias formas, tais como experimentos controlados, analogias físicas ou funções

matemáticas (EGAMI, 2000).

Modelo matemático é o conjunto de uma ou mais equações que são construídas

para representar um sistema lógico e relações quantitativas de uma parte da

realidade (LAW & KELTON, 2000).

Setti (1994) classifica os modelos de simulação em três diferentes dimensões:

• Estáticos ou dinâmicos: o modelo de simulação estático representa um

sistema em um dado instante. Por um outro lado, o modelo de simulação

dinâmico reproduz as mudanças que o sistema sofre no decorrer do tempo.

• Determinísticos ou estocásticos: Para modelos determinísticos, um mesmo

conjunto de dados de entrada gera sempre o mesmo conjunto de dados de

saída. Isso não ocorre com os modelos estocásticos, que contêm variáveis
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aleatórias como dados de entrada e, com isso, geram variáveis aleatórias

como dados de saída;

• Discretos ou contínuos: Em um modelo discreto, as variáveis de estado

alteram pontualmente no decorrer do tempo. Modelos contínuos possuem

variáveis contínuas, ou seja, seus valores variam continuamente ao longo do

tempo.

5.3 SIMULADORES DE TRÁFEGO

Mclean (1989) considera que os programas de simulação de tráfego procuram

representar as características do tráfego como códigos computacionais e valores

numéricos. Para isto, é incluído:

• Uma consideração explícita de características determinísticas e aleatórias

para cada unidade em veículo/motorista simulada;

• Um método de nomear estas características para cada veículo de forma que

esta distribuição corresponda ao tráfego real;

• Um conjunto de decisões lógicas aleatórias, representando as formas de

decisão do motorista e as restrições físicas da via;

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

correspondente ao estado de cada veículo (scanning);

• Um sistema para armazenamento e atualização de valores numéricos

correspondentes o cada veículo (book-keeping);
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• Rotinas de observação e registros dos dados de tráfego que irão proporcionar

os resultados de saída do programa de simulação.

Os modelos de simulação podem também ser classificados em função do nível que

o fluxo do tráfego é representado. Boxill & Yu (2000) classificam esses modelos

como macroscópicos, microscópicos e mesoscópicos.

Os modelos microscópicos representam o movimento individual dos veículos, como

a velocidade e posição do veículo. Sabra et al. (2000) consideram NETFLO e

FRESIM como modelos microscópicos, Boxill & Yu (2000) citam: CORSIM,

DRÁCULA e PARAMICS.

Os modelos macroscópicos consideram as relações entre as características da

corrente de tráfego, tais como fluxo, densidade e velocidade. Como exemplo desses

modelos, Boxill & Yu (2000) citam: CORFLO, FREFLO, FREQ e TEXAS.

Os modelos mesoscópicos têm aspectos dos modelos microscópicos e

macroscópicos; constituem um meio termo entre esses dois tipos de modelo,

representando os veículos e incorporando equações para indicar como esses

veículos interagem. Robertson (1986) classifica o simulador Transyt-7F como

mesoscópico, Prevedouros e LI (2000) têm a mesma visão do INTEGRATION. Boxill

& Yu (2000) citam ainda: DYNAMIT, DYNEMO e DYNASMART.

A seguir é apresentado um breve resumo dos principais programas de simulação de

tráfego encontrados na literatura.
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CORSIM

É um programa microscópico estocástico, desenvolvido nos Estados Unidos da

América, dividido em dois módulos que podem ser usados simultaneamente:

NETSIM para redes e FRESIM para vias expressas (SABRA et al., 2000).

Seus arquivos de saídas apresentam comprimento de fila, tempo de atraso, parada,

tempo de viagem, velocidade, consumo de combustível, entre outros dados. As

limitações de simulação para o NETSIM são de 250 nós, 500 tramos, 100 controles

de movimentos, 99 paradas de ônibus, sete faixas por aproximações, 60 interseções

e 10.000 veículos. Para o FRESIM, as limitações são de 10.000 veículos, 200

tramos, 120 nós e 20 segmentos de pistas rápidas.

DRÁCULA

Este modelo foi desenvolvido no Instituto de Estudos de Transportes da University of

Leeds no Reino Unido. Representa as escolhas e experiências individuais dos

motoristas e os movimentos individuais dos veículos na rede, ou seja, ele é um

simulador microscópico e considerado estocástico (BOXILL & YU, 2000).

FREQ

De acordo com Sabra et al. (2000), FREQ é um simulador determinístico e

macroscópico. Este modelo é norte-americano e foi desenvolvido em 1968. Possui

dois módulos: um usado para simulações de rodovias (FREQPL) e o outro para

rampas (FREQPE). Os mais recentes aperfeiçoamentos do programa permitem

obter os seguintes resultados: consumo de combustível e emissão de gases. Os

dados de saída são: atraso na viagem, fila, velocidade e taxa de volume/capacidade.
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TEXAS

É um programa de simulação macroscópica, útil para fornecer detalhes na

demonstração individual de cada veículo em interseções ou em vias de uma rede.

O programa Texas é usado para efeitos de operação de várias demandas de

tráfego, tipos de controle de tráfego e interseções isoladas. Ele pode ser aplicado na

mudança ou em propostas de projeto de interseções e para a avaliação dos efeitos

da alteração na geometria de uma via, motoristas ou características de veículos,

condições de fluxos, controle de interseções, controle de faixa e planos de

semáforos (SABRA et al., 2000).

SYNCHRO

É um modelo macroscópico, desenvolvido nos Estados Unidos da América. Para

sincronização de semáforos, com capacidade de otimização. As características

principais do programa incluem análise de capacidade, coordenação, modelagem

simulada do semáforo e diagramas de tempo-espaço.

TRANSYT-7F

Este simulador foi desenvolvido para otimizar sistema de semáforos para redes ou

artérias. O programa aceita a entrada de tempo de semáforos e seqüência de fases,

condições geométricas, parâmetros operacionais e volumes de tráfego.

Os dados de saída podem fornecer tamanho do ciclo, redução no tempo de atraso,

paradas e consumo de combustível, redução no custo total de operação ou uma

combinação de todos estes itens.
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INTEGRATION

Este simulador foi desenvolvido por Michel Van Aerde, no Canadá, na década de

1980, para aplicação em redes de tráfego e vias expressas. Ele pode representar o

movimento individual do veículo e a relação de fluxo-velocidade entre veículos. Este

modelo é dinâmico e estocástico.

Em particular, o simulador Integration permite analisar diversos cenários de forma

global e agregada, e é capaz de representar diversos elementos componentes em

uma rede de tráfego, tais como vias expressas, mudanças de faixas, interseções

semaforizadas ou não, trechos de convergência, divergência e fluxo de

entrelaçamento, entre outros aspectos. Constitui, assim, uma ferramenta capaz de

representar de forma bastante realista todo o sistema.

Uma característica interessante do Integration é a possibilidade de visualização

durante a simulação, possibilitando a identificação dos fenômenos que nele ocorrem,

tais como formação de filas e escolha da rota. Essa característica facilita detectar

possíveis erros na validação. Além disso, o programa tem uma alta flexibilidade em

simular cenários, podendo ser ajustado para qualquer geometria de interseção.

O Integration tem a capacidade de simular seções de entrelaçamento e dispositivos

do tipo “PARE” e “Dê a Preferência”. O programa requer para a simulação:

capacidade em cada tramo, relação de fluxo-velocidade no tramo, plano semafórico,

comprimento do ciclo, tempo de verde, tempo de observação, volume de tráfego,

dados de origem e destino e configuração da geometria da via.
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5.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA SIMULAÇÃO

Setti (1994) apresenta as principais vantagens e desvantagens do uso da simulação

de tráfego.

As principais vantagens são:

• Uma vez que o modelo esteja pronto, ele pode ser usado repetidamente para

analisar propostas de alterações no funcionamento e na estrutura do sistema;

• A simulação pode ser usada para analisar um sistema proposto mesmo

quando os dados de entrada sejam um tanto imprecisos;

• Enquanto os modelos analíticos exigem um grande número de hipóteses

simplificadoras para torná-los matematicamente tratáveis, os modelos de

simulação não possuem essa restrição;

• Em muitos casos, a simulação é o único meio de resolver um problema.

As principais desvantagens são:

• Os modelos podem ser caros, consumindo um longo tempo para a sua

elaboração e validação;

• Necessitam de um grande número de simulações para garantir a qualidade

dos dados de saída do modelo, o que pode significar custos elevados em

alguns casos;

• Em certos casos, as técnicas analíticas podem ser mais adequadas para

análise de um problema.
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5.5 CRITÉRIO DE ESCOLHA DO SIMULADOR

A escolha do simulador a ser utilizado depende dos seguintes fatores: fenômeno e

cenário a ser simulado, dados disponíveis (entrada requerida) e resultados

desejados, disponibilidade do programa (“software”), plataforma computacional

disponível para a execução do programa (incluindo a configuração computacional e

o sistema operacional), possibilidade de ajustes no programa visando a sua

adequação aos padrões locais, já que a maioria é estrangeira e calibrada segundo a

realidade do local de origem, custo da aquisição, treinamento e suporte, etc.

A seguir são feitos comentários sobre as entradas requeridas e as saídas

disponibilizadas, baseadas no trabalho de Maiolino e Portugal (2001).

5.5.1 Dados de entrada requeridos

Os simuladores devem contemplar os seguintes elementos:

• Tamanho da rede viária: número máximo de ligações, de nós e de zonas a

serem modelados;

• Geometria das interseções: as características físicas das interseções com

faixas adicionais para giro, o raio de giro das esquinas e rotatórias;

• Controle das interseções: com sinais de prioridade ou semafórico;

• Características físicas das ligações: número máximo de faixas por sentido;

• Modelagem de via expressa: número máximo de faixas por sentido, geometria

e controle das rampas e faixas auxiliares.

• Quanto à demanda, os elementos que devem ser considerados são:
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• Tipo de veículo: número máximo de classes representadas (automóveis,

ônibus, caminhões);

• Uso da rede: número máximo de veículos simultaneamente na rede;

• Comportamento do motorista;

• Modelagem de incidentes e eventos de curta ou longa duração.

5.5.2 Resultados

Os resultados incluem, geralmente, atraso de viagem, número de paradas, consumo

de combustível, tamanho de fila, volumes de veículos alocados em cada ligação e

emissão de poluentes. Programas mais avançados podem otimizar seqüência de

fases e comprimento de ciclo e atuar no controle dos tempos de semáforos. Alguns

programas são ainda providos de animação e visualização da simulação.

Nas aplicações práticas, é importante que as saídas contemplem os seguintes

elementos:

• Volume, velocidade média e densidade alocada para cada ligação, para rede

e por classe de veículos;

• Tempo médio de viagem;

• Atraso médio;

• Emissão de poluentes por ligação e para rede;

• Nível de ruído;

• Consumo de combustível para a rede;
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• Fluxo de veículos por hora de viagem;

• Veículos por quilômetro de viagem para rede e por classe de veículos.

5.6 SIMULADOR ESCOLHIDO

O simulador Integration foi escolhido para ser utilizado neste trabalho por se

encontrar disponível e atender aos requisitos necessários nas simulações que

devem ser realizadas.

Além disso, vários estudos realizados com o simulador Integration comprovam a sua

eficiência como modelo de simulação de tráfego.( HELLINGA & VAN AERDE ,1994;

HALL et al., 2000; AI-KAISY et al., 1999; RAKHA et al., 2002; PREVEDOUROS E

WANG, 1999; ARAÚJO, 2001; TAPIA, 2003; XEREZ, 2002 e BEZERRA et al, 2005).

5.7 SIMULADOR INTEGRATION

5.7.1 Considerações inicias

O Integration é um programa de simulação que permite a análise de diversos

fenômenos de forma global e agregada, e é capaz de representar diversos

elementos componentes em uma rede de tráfego, tais como vias expressas,

mudanças de faixas, interseções com semáforos ou não, trechos de convergência,

divergência e fluxo de entrelaçamento, entre outros aspectos. Constitui uma

ferramenta capaz de representar de forma bastante realista todo o sistema. Este

simulador foi desenvolvido por Michel Van Aerde, no Canadá, na década de 1980.

Uma característica interessante no programa é a possibilidade de visualização

durante a simulação, possibilitando a identificação dos fenômenos que nele ocorrem,
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tais como formação de filas e escolha na rota. Essa característica facilita detectar

possíveis erros na validação.

As considerações que seguem têm como referência os trabalhos de Demarchi

(2000) e Rakha (2001).

5.7.2 Estrutura do programa

Uma interseção pode-se dizer que é uma pequena rede de tráfego, em que o

Integration modela através de nós e tramos e elementos de tráfego.

Os nós representam o início, o final e as interseções entre duas vias ou quaisquer

outros pontos onde ocorra mudança nas características das vias, tais como

mudança no número de faixas e na magnitude do greide. Como neste estudo foi

considerada apenas situação topográfica plana, portanto não há mudança na

magnitude do greide.

O tramo ou link promove a ligação entre os nós e representam as vias por onde os

veículos trafegam. Cada tramo é definido por sua origem e destino.

Ao tramo associa-se à relação fluxo - velocidade e os elementos de controle de

tráfego.

Os elementos de controle do tráfego são os dispositivos utilizados para controlar

onde há prioridade de movimento nas interseções, tais como semáforos, placas do

tipo “PARE” ou “Dê a Preferência”.

Os dados fundamentais para a simulação são armazenados em arquivos ditos como

imprescindíveis, que são mestre, de nós, de tramos, de demanda, de semáforos e

de incidentes. Os dois últimos arquivos podem ou não conter dados. Existem ainda
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os arquivos opcionais que permitem a simulação de aspectos diferentes dos padrões

adotados pelo simulador, tais como a simulação de veículos diferentes do que

considerado padrão pelo modelo e o arquivo de gap.

Os arquivos obrigatórios são descritos resumidamente abaixo:

• Arquivo mestre: contém as informações sobre os nomes dos arquivos de

dados, sua localização e o tempo de simulação;

• Arquivo de nós: contém as coordenadas cartesianas dos nós da rede;

• Arquivo de tramos: contém os comprimentos dos tramos, o número de faixas

de cada tramo e os parâmetros que definem a relação fluxo-velocidade, ou

seja, a velocidade de fluxo livre, a velocidade na capacidade, a capacidade e

a densidade de congestionamento;

• Arquivo de demandas: contém a matriz de origem/destino, indicando a

magnitude de cada demanda, o instante de início e fim de sua geração, o

padrão de geração das viagens e a composição veicular;

• Arquivos de semáforos: contém informações sobre programação semafórica,

mas na simulação de vias de fluxo ininterrupto, não deve conter nenhum tipo

de dado. Entretanto, é necessário que esse arquivo exista para a execução

das simulações.

• Arquivos de incidentes: contém informações que permitem simular a

ocorrência de incidentes, tais como o fechamento temporário de uma faixa de

tráfego. Mesmo que nenhum incidente seja simulado, um arquivo vazio é

necessário.
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Todos os dados são introduzidos nos arquivos em forma de tabela, que são

descritos em particular para cada arquivo em capítulos subseqüentes. As tabelas

devem ser escritas em forma de texto e os números são separados através de

espaços. No trabalho em que foi desenvolvido foram utilizadas tabelas

confeccionadas no Excel e salvas posteriormente em formato texto.

O programa gera em todos os casos de simulação arquivos com os dados dos

resultados que são runerr, output, assign, en-route, summary entre outros arquivos

opcionais como, por exemplo, o arquivo 11. Abaixo estão descritos sumariamente:

• Arquivo runerr: Contém o tamanho da rede que pode ser construída pela

versão utilizada e erros apresentados na simulação se houver.

• Arquivo output: Contém a lista dos arquivos de entrada, o total de número de

veículos e demandas, fluxos,  tempo e total de viagens, taxa de

volume/capacidade, número de paradas, número de veículos em cada tramo.

• Arquivo summary: número de veículos e pessoas por viagem e por

quilometro, tempo total de atraso, tempo de atraso parado, tempo de

aceleração e desaceleração, consumo de combustível total, emissão de

poluentes, taxa de acidentes e custo com pedágio.

Arquivo opcional gerado para os dados de saída:

• Arquivo 11: São computados os dados num total e feito uma média pelo

tempo de duração da simulação e apresentados neste arquivo, dados como

média do tempo de atraso no tramo, fila média, número médio de paradas,

emissão de poluentes e expectativa de acidentes.



123

5.7.3 Lógicas fundamentais

O movimento dos veículos em qualquer segmento de via é governado por lógicas

distintas, as quais são:

• Relação interveicular (“car-following”);

• Mudança de faixas;

• Aceleração em função do desempenho;

• Geração de veículos;

• Escolha de rota;

• Filas;

• Sinalização

A velocidade, a aceleração e o posicionamento longitudinal e transversal de cada

veículo presente na rede são analisados e atualizados a cada décimo de segundo,

de acordo com as lógicas analisadas a seguir.

Relação inter-veicular

Em cada tramo da rede, veículos em uma mesma faixa de tráfego movem-se

segundo um padrão definido através de um modelo combinado de fluxo e “car-

following”, Van Aerde (1997). O modelo é microscópico na medida em que o

comportamento de cada veículo é modelado individualmente. Porém, os parâmetros

do modelo são calibrados macroscopicamente, de forma que o comportamento

agregado do fluxo de tráfego, em condições de equilíbrio, possa ser representado

através da relação entre fluxo, velocidade e densidade definida para o tramo

(DEMARCHI, 2000).
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A relação inter-veicular também leva em conta situações como a Figura 5.1. O fato

do espaçamento s12 ser maior que o espaçamento s23, não significa

necessariamente que a velocidade do veículo 1 seja maior que a velocidade do

veículo 2, pois o veículo 1 ocupa mais espaço que os outros veículos, portanto, a

relação entre velocidade e espaçamento deve ser modificada para compensar o fato

do veículo 1 ser mais longo.

s23s12

1 2 3

Figura 5.1 – Relação entre espaçamentos de um caminhão e um automóvel.
Fonte: DEMARCHI (2000).

 Mudança de faixa

A mudança de faixa pode ser de dois tipos: obrigatórias ou desejáveis. As mudanças

obrigatórias são determinadas pela geometria da via e pela rota utilizada pelo

veículo e ocorrem em locais próximos a locais de saída ou em conversões.

As mudanças desejáveis acontecem apenas para aumentar a velocidade do veículo

ou para ocupar a faixa de tráfego onde existe o maior espaçamento, de forma que

possa trafegar com maior velocidade.

O simulador calcula as velocidades a cada décimo de segundo que o veículo

poderia desenvolver na faixa da direita ou da esquerda. O veículo 1 decide mudar de

faixa se a velocidade que ele pode atingir na faixa da direita ou da esquerda for

maior da qual ele está, caso contrário ele continua na mesma faixa. Outro aspecto

verificado no processo de escolha da faixa é o espaçamento s41: se seu tamanho for

insuficiente para a manobra, o veículo 1 permanece na faixa em que está. A Figura

5.2 representa a mudança de faixa e ultrapassagens.
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Figura 5.2 - Lógica de mudança de faixa e ultrapassagens.
Fonte: DEMARCHI (2000).

Para impedir que várias mudanças de faixa sejam realizadas num intervalo de tempo

muito curto, o que seria um comportamento irreal, outra manobra só é permitida

depois de transcorrido um certo tempo.

O manual do INTEGRATION não fornece maiores detalhes sobre o valor desse

tempo, mas menciona que a princípio, ele é suficiente para que a manobra de

ultrapassagem possa ser completada e uma nova ultrapassagem não seja

imediatamente iniciada.

Aceleração em função do desempenho

A velocidade dos veículos pode ser alterada de acordo com os fatores envolvidos no

tráfego como, por exemplo, ultrapassagem e espaçamento inter-veicular.

O espaçamento inter-veicular é um fator importante para a variação da velocidade,

pois quando o veículo se depara com um espaço suficiente para ocorrer o aumento

da velocidade enquanto ele trafega em baixa velocidade, este veículo faz a transição

da velocidade de forma gradativa até chegar na desejada ou permitida.

O INTEGRATION utiliza um modelo de desempenho que é função da interação entre

forças de tração e de resistência ao movimento. É descrito em mais detalhes por

Demarchi e Setti (2000).
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Geração de veículos

A geração individual de veículos ocorre de uma maneira que satisfaz o processo de

partidas especificado pelo usuário nos arquivos de entrada de dados, esta geração é

realizada antes mesmo de iniciar o carregamento de veículos na rede de tráfego.

O modelo desagrega os veículos especificados no arquivo de demanda e gera a

partida individualmente antes de iniciar a simulação. Esta partida poderá ser em

tempos totalmente aleatórios, parcialmente aleatórios e constantes ou totalmente

constantes, determinado pelo usuário.

Cada partida gerada contém para cada veículo o horário de partida, origem e destino

da viagem, tipo do veículo e número identificador do veículo. Este número pode ser

utilizado para traçar seu caminho através da rede. Quando o relógio da simulação

atinge o horário de partida de um veículo, uma chamada é feita para aquele veículo

entrar na rede, em sua zona de origem. Deste ponto o veículo irá prosseguir, de

tramo em tramo até o destino final.

Escolha de rota

A escolha da rota do veículo é determinada pela lógica interna do programa.

O tráfego nos tramos da rede é gerado a partir de demandas, originadas em um ou

mais nós da rede, que tem como destino um ou mais nós. A demanda é

caracterizada por uma distribuição temporal de viagens, que define os instantes de

entrada dos veículos na rede e o tipo de veículo gerado.

A escolha de uma rota que um veículo deve percorrer é feita através de uma lista,

definida pelo programa, que abrange cada veículo desde sua origem até o seu

destino. Para isto o veículo consulta uma lista, que contém a seqüência a ser
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percorrida, para saber qual o próximo tramo que deve utilizar para alcançar o seu

destino de forma mais eficiente e rápida. Quando seu percurso neste tramo está

completo, o processo é repetido até alcançar o tramo cujo nó é o destino.

Assim que se aproxima do final de um link, a lógica da mudança de faixa em função

da geometria assegura que os veículos migrem automaticamente para aquelas

faixas que dão acesso direto para o próximo tramo desejado.

A entrada do veículo em um próximo tramo depende da possibilidade do tramo

subseqüente em acomodar o veículo sem violar a densidade de congestionamento

estabelecida pelo usuário para este tramo. Caso o tramo esteja congestionado o

veículo deverá esperar no seu tramo até que ocorra um espaço em que o veículo

possa entrar sem prejudicar a densidade de congestionamento. Dessa forma, o

congestionamento de um tramo pode-se propagar para os tramos seguintes.

Fila

A representação da fila é feita através da diferença entre as taxas de chegada e

partida em um tramo, o programa mostra os veículos parados ao longo de um tramo

ou de vários, sendo que a representação visual é feita de forma que demonstra

como realmente ocorre, e não verticalmente como em alguns simuladores como, por

exemplo, no Transyt.

As filas podem propagar-se para os tramos a montante (“back-propagation”), isso

ocorre se o número de veículos na fila exceder a capacidade do tramo.

A capacidade do tramo é calculada para cada faixa de tráfego como o produto entre

a densidade de congestionamento e o comprimento do tramo.

Sinalização
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Para a representação de sinalização em interseções o modelo permite utilizar sinais

de “PARE”, “Dê a Preferência” e semáforos.

Estes sinais são utilizados em locais que existem impactos com fluxos, conversão à

esquerda ou à direita, sendo que a rota prioritária de via deve ser estabelecidas pelo

programador.

Para sinais do tipo “PARE”, a lógica interna do programa necessariamente faz com

que os veículos parem na interseção durante três segundos e decide se pode

continuar a trajetória dependendo do fluxos conflitantes de veículos da via oposta.

Para sinais do tipo “Dê a Preferência” nem sempre o veículo pára, isso só ocorre

quando há necessidade, nesse caso o simulador utiliza o intervalo de tempo

necessário para passar pelo cruzamento.
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6 GESTÃO TÉCNICA DO SISTEMA SEMAFÓRICO NAS CIDADES
BRASILEIRAS

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste capítulo são apresentados os resultados de pesquisa realizada e de consulta

a especialistas sobre a qualidade da gestão técnica do sistema semafórico nas

cidades brasileiras.

A pesquisa foi aplicada em quarenta cidades do estado de São Paulo e a consulta a

seis especialistas que atuam em cidades de outros estados do país, visando obter

uma visão do cenário nacional no tocante à questão.   

6.2 PESQUISA NAS CIDADES PAULISTAS

A relação das cidades pesquisadas com suas respectivas populações encontra-se

na Tabela 6.1.

A pesquisa sobre a gestão semafórica foi dividida em sete tópicos: condições locais,

equipe técnica, coleta de dados, determinação dos tempos, controladores e focos

luminosos, critérios para a implantação e disponibilidade de publicações técnicas.



Tabela 6.1– Cidades Pesquisadas. Fonte: Atlas de desenvolvimento Humano no Brasil (IBGE, 2004)
Município População total, 2000 Município População total, 2000 Município População total, 2000

Mauá 363.392 Ferraz de Vasconcelos 142.377 Caraguatatuba 78.921
São José do Rio Preto 358.523 São Caetano do Sul 140.159 Lorena 77.990

Diadema 357.064 Francisco Morato 133.738 São João da Boa Vista 77.387
Carapicuíba 344.596 Itapecerica da Serra 129.685 Avaré 76.472

Moji das Cruzes 330.241 Pindamonhangaba 126.026 Caçapava 76.472
Piracicaba 329.158 Itapetininga 125.026 Votuporanga 75.641

Jundiaí 323. 397 Bragança Paulista 125.031 Santana de Parnaíba 74.828
Bauru 316.064 Mogi Guaçu 124.228 Bebedouro 74.815

São Vicente 303.551 Jaú 112.104 Cruzeiro 73.492
Franca 287.737 Atibaia 111.300 Itanhanhém 71.995

Itaquaquecetuba 272.942 Cubatão 108.309 Matão 71.753
Guarujá 264.812 Botucatu 108.306 Caieiras 71.221
Limeira 249.046 Franco da Rocha 108.122 Jaboticabal 67.408
Taubaté 244.165 Catanduva 105.847 Ubatuba 66.861
Suzano 228.690 Ribeirão Pires 104.508 São Roque 66.637
Embu 207.663 Guaratinguetá 104.219 Lins 65.952

Taboão da Serra 197.342 Araras 104.196 Pirassununga 64.864
Marília 197.342 Barretos 103.913 Ibiúna 64.384
Sumaré 196.723 Votorantim 95.925 Campo Limpo Paulista 63.724

Praia Grande 193.582 Poá 95.801 Itapira 63.377
São Carlos 192.998 Sertãozinho 94.664 Tupã 63.333

Jacareí 191.291 Birigui 94.300 Fernandópolis 61.647
Presidente Prudente 189.186 Ourinhos 93.868 Amparo 60.404

Americana 182.593 Tatuí 93.430 São Sebastião 58.038
Araraquara 182.471 Salto 93.159 Andradina 55.161

Santa Barbara d´Oeste 170.078 Várzea Paulista 92.800 Lençóis Paulista 55.042
Araçatuba 169.254 Jandira 91.807 Penápolis 54.635
Rio Claro 168.218 Assis 87.251 Registro 53.752

Itapevi 162.433 Valinhos 82.973 Taquaritinga 52.065
Hortolândia 152.523 Moji – Mirim 81.467 Peruíbe 51.451

Cotia 148.987 Itatiba 81.197 Paulínia 51.112
Indaiatuba 147.050 Leme 80.757



6.2.1 Condições locais

Todos os órgãos de trânsito das 40 cidades já se encontravam municipalizados.

Sobre o tipo de órgão foi encontrada a distribuição descrita na Tabela 6.2.

Tabela 6.1 – Distribuição por tipo de órgão de trânsito
Tipo de órgão Cidades
Departamento 16

Secretaria 14
Autarquia 2

Setor dentro de uma secretaria 6
Setor dentro de um departamento 2

Na Figura 6.1 encontra-se a distribuição dos tipos de órgão em função da população

dos municípios. As duas autarquias estavam nas cidades maiores, com população

entre 290.000 e 350.000 habitantes. Das cidades com mais de 200.000 habitantes,

em apenas duas o órgão de trânsito era um setor dentro de uma secretaria. Nas

cidades com menos de 100.000 habitantes, em três o órgão de trânsito era um setor

dentro de uma secretaria e em uma era um setor dentro de um departamento. Das

cidades com mais de 100.000 habitantes, apenas uma era um setor dentro de uma

secretaria e apenas uma era um setor dentro de um departamento.

Figura 6.1 – Tipo de órgão de trânsito
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A relação entre a quantidade de semáforos e a frota de veículos de diversas cidades

pode ser visto na Tabela 6.3. Na Tabela 6.4 encontra-se um quadro resumo das

cidades pesquisadas.

Apenas duas cidades responderam que não possuíam computador para realizar as

suas atividades. Contudo, as outras cidades não utilizam o computador para o

cálculo dos tempos dos semáforos. Quanto à existência de central semafórica,

apenas cinco cidades possuem.

Tabela 6.3 – Quantidade de semáforos pela frota
Frota de veículos Número de cidades Número de semáforos
Acima de 120000 2 Entre 90 a 100 semáforos
Acima de 120000 1 Entre 100 a 120 semáforos
100000 a 120000 1 Entre 60 a 70 semáforos
100000 a 120000 1 Entre 90 a 100 semáforos
80000 a 100000 3 Entre 40 e 50 semáforos
70000 a 80000 2 Entre 50 a 60 semáforos
70000 a 80000 1 Entre 80 a 90 semáforos
60000 a 70000 1 Entre 15 e 20 semáforos
60000 a 70000 1 Entre 20 a 25 semáforos
60000 a 70000 1 Entre 30 a 40 semáforos
60000 a 70000 1 Entre 40 e 50 semáforos
50000 a 60000 2 Entre 15 e 20 semáforos
50000 a 60000 1 Entre 25 a 30 semáforos
50000 a 60000 1 Entre 40 e 50 semáforos
50000 a 60000 1* Entre 70 a 80 semáforos
40000 a 50000 1 Entre 10 a 15 semáforos
40000 a 50000 2 Entre 15 e 20 semáforos
40000 a 50000 1 Entre 30 a 40 semáforos
30000 a 40000 2 Entre 5 a 10 semáforos
30000 a 40000 1 Entre 10 a 15 semáforos
30000 a 40000 1 Entre 15 e 20 semáforos
30000 a 40000 1 Entre 20 a 25 semáforos
30000 a 40000 1* Entre 40 e 50 semáforos
20000 a 30000 1 Até 5 semáforos
20000 a 30000 2 Entre 5 a 10 semáforos
20000 a 30000 2 Entre 15 e 20 semáforos
15000 a 20000 2 Entre 15 e 20 semáforos
10000 a 15000 3 Entre 1 e 5 semáforos

(*) Cidades turísticas com frota flutuante nos feriados e fins de semana.
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Tabela 6.4 – Quadro Resumo das cidades pesquisadas.
Cidade Habitantes Frota Tipo de órgão Número de

Semáforos
Central

semafórica
São José do Rio Preto 358523 162.445 Departamento 100 Não

Taboão da Serra 356389 77.000 Departamento 81 Não
Mogi das Cruzes 350.000 100.000 Secretaria 95 Não

Bauru 344258 139.070 Autarquia 119 Não
São Vicente 321474 50.000 Um setor dentro de uma secretaria 70 Sim

Franca 287737 127.957 Autarquia 100 Sim
Limeira 270000 60.000 Secretaria 45 Não
Suzano 264528 56.000 Secretaria 45 Não

Presidente Prudente 240000 80.000 Secretaria 40 Não
São Carlos 210000 82.364 Departamento 46 Não
Americana 195000 97.581 Um setor dentro de uma secretaria 45 Não

Praia Grande 193582 39.769 Secretaria 80 * Sim
Jacareí 191.291 70.000 Departamento 53 Não

Araraquara 182471 75.155 Secretaria 60 Não
Santa Bárbara d'Oeste 180000 103.000 Departamento 60 Sim

Indaiatuba 170000 68.000 Departamento 21 Não
Cotia 150000 43.000 Departamento 18 Não

Bragança Paulista 132000 57.000 Secretaria 16 Não
Itapetininga 130000 44.020 Departamento 34 Não

Itapecerica da Serra 129685 20.093 Secretaria 20 Não
Moji Guaçu 125600 60.000 Secretaria 16 Não

Jaú 110000 60.000 Secretaria 35 Sim
Cubatão 108309 19.746 Secretaria 18 Não
Botucatu 108000 58.000 Departamento 16 Não

Catanduva 105847 58.000 Setor dentro de um departamento 29 Não
Barretos 104000 29.146 Um setor dentro de uma secretaria 20 Não

Salto 101000 31.000 Departamento 13 Não
Assis 98000 42.000 Departamento 15 Não

Sertãozinho 94664 35.956 Departamento 16 Não
Valinhos 82973 38.570 Secretaria 22 Não
Itapeva 82833 24.811 Departamento 8 Não
Leme 80757 32.280 Secretaria 9 Não

Bebedouro 78433 43.000 Departamento 13 Não
Matão 71753 26.801 Um setor dentro de uma secretaria 8 Não

Jaboticabal 67408 29.000 Departamento 17 Não
Ubatuba 67000 12.000 Um setor dentro de uma secretaria 3 Não

Campo Limpo Paulista 63707 15.000 Um setor dentro de uma secretaria 3 Não
Amparo 60415 28.402 Departamento 1 Não
Paulínia 55326 30.000 Secretaria 10 Não
Registro 50000 13.000 Setor dentro de um departamento 3 Não

* (sendo 39 de amarelo piscante)
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A distribuição das cidades em função da quantidade de habitantes pode ser vista na

Tabela 6.5.

Tabela 6.2 –  Número de cidades distribuídas pela população.
População Número de cidades

Acima de 300.000 5
Entre 200.000 a 300.000 5
Entre 100.000 a 200.000 17
Entre 50.000 a 100.000 13

6.2.2 Equipe técnica

Quanto ao número de pessoas que integram a equipe que cuida da operação dos

semáforos, obteve-se uma média de 3,65 pessoas, sendo que a maioria possui em

torno de 4 pessoas. As cidades menores tinham em torno de 2 pessoas e as cidades

maiores entre 5 e 7 pessoas. A maioria das equipes não era exclusiva para

semáforos, cuidando também das sinalizações vertical e horizontal e outros

assuntos relacionados com o trânsito.

Excetuando as duas cidades em que o órgão de trânsito é autarquia, e onde todos

os funcionários eram de carreira (funcionários públicos municipais), na maioria das

cidades somente o diretor/chefe era cargo de confiança e a maioria dos funcionários

era de carreira. Exceções foram encontradas: uma cidade em que metade dos

funcionários era de uma empresa terceirizada (que entre outras funções operavam

radares de velocidade, e não eram para a operação dos semáforos); e outra cidade

em que a maioria funcionários tinha cargo de confiança inclusive o chefe/diretor.

Sobre a escolaridade do chefe da equipe que cuida dos semáforos, 5% tinham

completado o ensino fundamental, 42 % tinham completado o ensino médio, 35%

eram graduados e 18% eram pós-graduados, como mostrado na Figura 6.1.
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Dos que tinham completado o ensino fundamental apenas um tinha feito algum tipo

de curso na área de trânsito, mas não específico para semáforos.

Dos que tinham completado o ensino médio, 24% tinham feito curso com o

fabricante dos controladores dos semáforos e apenas 6% tinham realizado um curso

oferecido pelo DENATRAN. Dos que tinham graduação, a formação é mostrada na

Tabela 6.1. Como pode ser observado, a predominância é de engenheiros civis,

seguido pelos arquitetos.

Figura 6.1 – Escolaridade do responsável pela equipe de semáforos.

Tabela 6.1 – Distribuição dos cursos dos graduados
Curso Quantidade encontrada

Engenharia Civil 7
Arquitetura 2

Engenharia Elétrica 1
Educação Física 1
Ciências Sociais 1
Administração 1

Técnico em Edificações 1

Dos graduados, apenas três dos engenheiros civis realizaram algum tipo de curso na

área de trânsito e o engenheiro eletricista tinha realizado um curso oferecido pelo

fabricante dos controladores dos semáforos; os demais não haviam realizado

nenhum tipo de curso ou treinamento na área. Dos pós-graduados, encontra-se a

situação descrita na Tabela 6.7.
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Somente os engenheiros civis têm mestrado na área de transportes. E destes o

tema de sua pesquisa não estava relacionado com semáforos, tendo apenas uma

disciplina que mencionava o assunto.

Tabela 6.2 – Distribuição dos pós-graduados por tipo de curso.
Pós Graduados Quantidade encontrada Curso de Graduação

Mestrado em Transportes 3 Engenharia Civil
Mestrado em Administração 1 Administração

Mestrado em Habitação 1 Engenharia Civil
Mestrado em Arquitetura 2 Arquitetura

Das quarenta cidades, apenas duas citaram terem recebido algum tipo de

treinamento do DENATRAN a respeito de trânsito e nove realizaram treinamento do

fabricante dos controladores (como operar o equipamento).

Vale notar que não foi encontrada nenhuma relação entre a escolaridade e o número

de habitantes e frota de veículos. Sobre os anos de experiência na área, foram

encontrados os resultados indicados na Figura 6.3.

Observa-se que a maioria (58%) possui menos de dez anos de experiência na área

e (35%) tem menos de cinco anos.

Figura 6.2 – Anos de experiência com semáforos

6.2.3 Coleta de dados

Das 40 cidades, apenas 25 realizam contagem de tráfego. E somente realizam

quando a julgam necessária e para pontos específicos (não para a cidade como um
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todo). Destas, três cidades realizam todo ano e duas realizam de dois em dois anos.

Não há uma relação entre a realização ou não das contagens de veículos e o

número de habitantes e a frota de veículos.

Sobre o uso de equivalentes veiculares para veículos pesados e veículos que

realizam conversões à esquerda e à direita foi encontrado que 19 cidades utilizam

equivalentes para veículos pesados, sendo que: em 16 a equivalência é 1 veículo

pesado igual a 2 veículos de passeio, em uma a equivalência é 1 veículo pesado

igual a 2,5 veículos de passeio, em outra a equivalência é 1 veículo pesado igual a 3

veículos de passeio e na outra a equivalência é 1 veículo pesado igual a 4 veículos

de passeio.

Sobre a equivalência para motocicletas a maioria não contava as motocicletas.

Somente duas cidades consideravam a equivalência de 1 motocicleta igual a 0,5

veículos de passeio.

Sobre o uso de equivalentes veiculares para veículos realizando conversões à

esquerda e à direita apenas duas cidades utilizam, citando os equivalentes

propostos por Webster.

Nota-se que neste item há uma relação entre a utilização dos equivalentes e a

contagem de pedestres com a frota de veículos. Das 20 cidades com mais de 50.000

veículos apenas 6 não utilizavam equivalentes veiculares para veículos pesados, e

das 20 cidades com menos de 50.000 veículos apenas 5 utilizavam equivalentes

veiculares para veículos pesados.

A contagem de pedestres é realizada em apenas cinco cidades. Sendo que destas

apenas uma tinha a frota de 25.000 veículos, outra tinha frota de 80.000 veículos, e

as outras 3 tinham frota superior a 100.000 veículos.



138

O cálculo do fluxo de saturação é realizado no campo em 22 cidades, 15 cidades

não fazem o cálculo, 2 utilizam à fórmula de Webster (S= 525. L) e 1 utiliza o valor

fixo de S=1.800 veic/h/faixa. Sobre o uso da fórmula de Webster a pesquisa

constatou que estava sendo usado de forma errada, uma vez que esta fórmula

aplica-se para largura da aproximação com mais de 5,5m, sendo que muitas vezes

era usada para faixas isoladas com larguras entre 3 à 3,5m. Das cidades que

realizam o cálculo do fluxo de saturação no campo, a maioria faz a contagem de

quantos veículos passam por segundo, minuto ou hora no período de pico.

A maioria das cidades não realiza nenhuma análise de capacidade e desempenho

de semáforos. Das 14 cidades que realizam análise de desempenho dos semáforos

em campo, 12 utilizam o número de veículos em fila, uma utiliza somente o atraso e

uma utiliza número de veículos em fila e atraso.

Nenhuma cidade pesquisada utiliza a metodologia do Highway Capacity Manual

como nível de serviço e atraso. Sobre a realização do cálculo do fator hora pico,

têm-se que 26 cidades não o realizam. Sobre a realização da contagem dos tempos

perdidos por fase no semáforo (tempo morto) temos que 29 cidades não a realizam,

e os valores utilizados variam entre 2 a 5 segundos.

6.2.4 Determinação dos tempos

Em sua grande maioria (quinze cidades), a determinação dos tempos de ciclo é feita

de forma empírica com observação em campo. Treze cidades utilizam métodos

teóricos com coleta de dados no campo e cálculo manual. Sete cidades utilizavam

dois métodos: de forma empírica com observação em campo e utilizando métodos

teóricos com coleta de dados no campo e cálculo manual. Uma cidade utiliza os

seguintes métodos: de forma empírica com observação em campo e utilizando
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métodos teóricos sem coleta de dados no campo e cálculo manual. Duas cidades

utilizam os seguintes métodos: de forma empírica com observação em campo e

utilizando métodos teóricos sem coleta de dados no campo e cálculo manual e

utilizando métodos teóricos com coleta de dados no campo e cálculo manual. E uma

cidade declarou que os tempos dos semáforos eram calculados pelo fabricante dos

semáforos com os dados fornecidos pelo departamento.

Nenhuma das cidades pesquisadas utilizava programas ou softwares para cálculo

dos tempos.

Das 23 cidades que utilizavam métodos teóricos (com ou sem coleta de campo) para

o cálculo dos semáforos, somente 7 descreveram os métodos que utilizam. Destas

duas citaram o método de Webster e duas o método descrito no DENATRAN (1984)

que na realidade também é o método de Webster.

Alguns dos métodos descritos estão citados abaixo:

“Coletamos dados referentes ao número de veículos em uma hora nos horários de

pico e entre pico, dividimos e teremos quantos veículos passam na via em uma hora

ou um minuto. Com isso elaboramos os tempos de verde, vermelho e amarelo.”

“Contagem de veículos no referido cruzamento, análise do tempo de retorno e

distância para cruzar a via”.

“Pela fórmula: espaço/velocidade=tempo” .

Como esta informação não ficou clara foi feito contato com 10 das 16 que não

responderam sobre o método teórico que era utilizado. Nenhuma delas mencionou o

método de Webster ou do DENATRAN (1984); sendo o método teórico utilizado

semelhante aos citados acima.
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Nenhuma relação foi encontrada entre os métodos utilizados e o número de

habitantes e a frota de veículos.

Sobre a coordenação de semáforos foi obtido o seguinte resultado: 25 cidades

operam semáforos em coordenação. Sendo que a coordenação na maioria deles era

apenas nas vias principais e essas vias tinham em sua maioria sentido único. Nas

vias com sentido duplo a coordenação era feita pelo sentido de maior movimento.

Das cidades que não operavam com coordenação os motivos alegados, na maioria,

era a falta de equipamento (controlador) para realizar a coordenação e técnicos; em

duas não era necessário, pois todos os semáforos eram isolados.

Neste caso foi observada uma relação entre o número de veículos e a utilização da

coordenação de semáforos. Apenas três cidades com frota superior a 40.000

veículos não operavam os semáforos em coordenação (por falta de equipamento).

Das cidades com frota entre 10.000 a 40.000 veículos, doze não operavam

semáforos em coordenação.

Sobre a utilização do vermelho total ou geral tem-se que: 31 cidades operavam com

vermelho total e nove cidades não utilizavam.

6.2.5 Controladores e focos luminosos

Quanto ao tipo de controlador, obteve-se o resultado mostrado na Figura 6.1. Têm-

se que 38% das cidades possuem somente controladores eletrônicos, 23% possuem

somente controladores eletromecânicos e  39% das cidades possuem os dois tipos

de controladores.
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Figura 6.1 – Tipo de controlador encontrado nas cidades pesquisadas.

Há uma relação interessante entre o tipo de controlador e a frota de veículos. Das 20

cidades com frota superior a 50.000 veículos, 12 cidades possuíam os dois tipos de

controladores, sendo que somente uma cidade possuía somente controladores

eletromecânicos. Das outras 20 cidades com frota inferior a 50.000 veículos, 4

cidades possuíam os dois tipos de controladores, 8 possuíam somente controladores

eletromecânicos e 7 possuíam somente controladores eletrônicos. Das 9 cidades

com frota inferior a 30.000 veículos, 5 possuíam somente controladores eletrônicos.

Embora possuindo equipamentos que armazenavam vários planos, a maioria das

cidades utilizava apenas um ou dois planos por dia. As cidades turísticas do litoral

tinham programação diferenciada para os fins de semana e feriados. Uma das

cidades apontou que apenas 25% dos seus semáforos tinham dois planos diários e

o restante tinha apenas um. Quanto ao número de fases a maioria opera os

semáforos com duas fases, seguido pelo de três fases. Raramente a operação com

quatro fases é utilizada.

Com relação à utilização de indicações luminosas que indicam o andamento do

ciclo, com mostrador do tempo restante ou leds que se apagam, obteve-se o

seguinte resultado: 25% das cidades pesquisadas utilizam um desses dispositivos,

Tipo de controlador

39%

23%

38%

Eletrônicos e
Eletromecânicos
Eletromecânicos

Eletrônicos
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sendo que 60% destas cidades utilizam à indicação do tempo restante em

segundos.

Sobre a utilização de semáforo de pedestre tem-se que 14 cidades não utilizam. Das

26 cidades que utilizam o semáforo de pedestres, 22 utilizam semáforo acionado por

botoeiras pelos pedestres.

Vale notar que foi encontrada uma relação direta entre o número de veículos da frota

e a utilização de semáforos para pedestres. Das 20 cidades com frota superior a

50.000 veículos, apenas 4 não utilizam semáforos para pedestres. Das 20 cidades

com frota inferior a 50.000 veículos, 10 não utilizam semáforos para pedestre.

6.2.6 Critérios para a implantação

Este item foi respondido por 28 cidades. Destas foram citados os procedimentos

para a decisão de se implantar ou não os semáforos descritos na Tabela 6.1.

Somente duas cidades citaram os critérios estabelecidos pelo DENATRAN (1984),

que na verdade são os critérios do MUTCD americano da década de 70. Estes

critérios já foram revisados pelo menos três vezes, com modificações quanto à

utilização destes procedimentos. O manual do DENATRAN possui um erro quanto à

utilização dos critérios. Pois, para o cálculo do fluxo veicular mínimo e da interrupção

do fluxo contínuo DENATRAN (1984) recomenda que se utilize a média das oito

maiores horas de fluxo. Quando o MUTCD (2003) recomenda que a análise deva ser

realizada para cada uma das oito horas, sendo que todas as oito horas devem

atender os critérios, se uma hora dentre as oito não atender as condições o critério

não é satisfeito.
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Tabela 6.1 –  Procedimentos descritos para implantar semáforos
Critérios do Denatran. A implantação dá-se quando se atende aos critérios e esgotam-se outras soluções

De imediato coletamos dados do local, ou seja, o número de acidentes fatais e com vítimas nas imediações e no próprio
cruzamento. Verificamos se este comporta ou não um jogo de semáforo neste cruzamento.

Pontos críticos; locais com elevado número de acidentes.

Vistoria em campo envolvendo: a) entorno; b) vazões veiculares; c) índice de acidentes; d) análise pontual de OD.

Partindo da solicitação do munícipe ou da necessidade observada pela unidade, faz-se uma análise de índice de acidentes,
mapa de risco, volume de veículos, se constatada a necessidade de semáforo: projeto do local compra de materiais e
montagem pela equipe da unidade, quando necessária terceirização de empresas especializadas.

Volume de tráfego, número de acidentes, percepção de filas muito grandes.

A implantação de semáforos em nossa cidade é feita de maneira em que são analisados vários fatores: número de veículos
no cruzamento acima de 600 veic/h, dificuldade de transposição do cruzamento devido aclive ou declive da via, estatística
de acidentes nas proximidades e no cruzamento.

Um conjunto de semáforos é implantado após análise feita pelos técnicos do departamento de trânsito, conforme manual
técnico do Denatran.

Fluxo de veículos e pedestres; acidentes de trânsito e implementação de novo sistema viário.

Para resolver os conflitos do cruzamento e gerenciamento de forma ordenada; dificuldades para travessia de pedestres;
fluxo de veículos; dificuldade de se efetuar uma conversão; tempo de demora para travessia do cruzamento.

Contagem veicular, uso de índice de acidentes, análise das características do local.

Quando as negociações chegam a ficar difíceis com o uso da placa R1, número de acidentes elevados e dificuldade na
travessia de pedestres.

Reduzir potencial de acidentes; favorecer vias principais e o movimento contínuo ao longo dessas vias; interrupção do
tráfego contínuo; controle de áreas congestionadas; volume mínimo de pedestres que cruzam a via principal

A implantação de um semáforo é realizado quando a relação fluxo de veículos e número de acidentes se torna preocupante
e, apenas a sinalização acaba se tornando insuficiente

Índice de acidentes, nas principais vias e avenidas. Como medida para controle de velocidade.

Contagem veículos; contagem por horário; determinação de planos; contagem de pedestres; reunião para viabilização ou
não.

Análise do fluxo veicular no cruzamento, probabilidade de alto índice de acidentes, remodelação viária, ordenamento e
disciplinar os fluxos.

Só se houver caso de muito acidente no local e movimento grande de veículos

O principal procedimento é quanto o número de acidentes e dificuldade de fluidez veicular

Tipo de cruzamento; número de acidentes no local; fluxo de veículos e pedestres

Número de ocorrência de acidentes de trânsito; potencial de acidentes; solicitação de análise pelo Comutran pela
comunidade

Congestionamento de veículos no cruzamento e ou dificuldade de travessia para pedestre.

Verifica a possibilidade de implantação de rotatória, ilha de orientação ou apenas sinalização como por exemplo,
implantação de mão única.

Cruzamento com alta demanda de veículos

Locais de ocorrência de colisões; demandas de fluxo.

Decorrente dos projetos de projetação da sinalização viária das demandas por controle do fluxo e conversões e dos limites
do sistema viário

Saturação dos cruzamentos

Identificação dos pontos de conflito; análise de fases e tempos respectivos priorizando fluxos; programação de planos
conforme data (feriado, fim de semana e horário de pico); plano específico com controle manual em eventos.



144

Apesar de muitas cidades citarem corretamente os principais fatores a serem

analisados (fluxo de veículos, acidentes e travessia de pedestres), não são

apontados quais limites ou índices são considerados para se determinar a

necessidade de semáforos.

Por exemplo, citam a ocorrência de acidentes na interseção ou nas proximidades.

Porém, os semáforos diminuem a ocorrência de certos tipos de acidentes,

principalmente colisões em ângulo e ângulo reto entre veículos e colisões veículo

pedestres. Acidentes nas proximidades podem não ser corrigidos por semáforos;

alternativas podem ser utilizadas como: sinalização de advertência para os veículos

que se aproximam de uma interseção, canalização do tráfego, proibição de

estacionamento próximo à interseção, etc.

Quanto a travessia de pedestres, têm-se que as recomendações do MUTCD

apontam que certas condições devem ser observadas, tais como: o acionamento do

semáforo por botoeiras pelos pedestres, análise da interrupção da progressão do

movimento da via. Outro ponto é a instalação de semáforos devido à saída de

escolares. Como a saída de escolares é feita em períodos fixos do dia, após este

período o semáforo fica ocioso neste local, causando muitos inconvenientes, caso

não seja acionado por botoeira. Alternativas para a travessia de escolares: agentes

de trânsito auxiliando a travessia, estreitamento da via no local de travessia,

lombada elevada, semáforo acionado por botoeiras ou com a utilização do amarelo

intermitente após o período de travessia.

Algumas cidades utilizam o semáforo como medida para redução de velocidade da

via. Entretanto, existem alternativas mais eficientes para redução da velocidade da
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via, tais como: lombadas, estreitamento da via ou das faixas de rolamento,

fiscalização eletrônica da velocidade, etc.

Muito comum nas cidades menores é a ocorrência da pressão popular para a

implantação de semáforos para redução de acidentes no local, pois os semáforos

são vistos como solução para os problemas de acidentes - o que nem sempre é

verdade. Um semáforo instalado sem critérios técnicos pode, inclusive, ter efeito

contrário: aumentar o número de acidentes.

Fica evidenciado, portanto, a total falta de critérios técnicos nas cidades pesquisadas

no processo de tomada de decisão quanto à implantação de semáforos. Com isso,

muitas vezes locais menos críticos possuem semáforos e locais mais críticos não

possuem.

6.2.7 Disponibilidade de publicações técnicas

Sobre o material técnico de apoio (manuais e material didático) foram obtidos os

seguintes percentuais: 49% acham que o material didático é insuficiente, 33%

acham que o material didático é regular, 15 % acham que o material didático é bom,

e 3% acham que o material didático é ótimo. Têm-se que 82% acham que o material

técnico de apoio deve ser melhorado. Esses resultados são mostrados na Figura

6.5. A maioria das respostas espontâneas apontou a falta de material e treinamento

para realizar adequadamente a operação dos semáforos, bem como a sua

implantação.
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Figura 6.1 –  Opinião sobre o material didático sobre semáforos.

6.3 CONSULTA A ESPECIALISTAS

O objetivo da consulta a especialistas que atuam em outros estados era saber se a

situação precária observada nas cidades paulistas também se verificava, em termos

gerais, nas cidades de outros estados.

As consultas foram realizadas por meio de entrevista pessoal ou por telefone.

Foram entrevistados seis especialistas (três pessoalmente e três por telefone), os

quais passaram informações gerais sobre a situação da gestão semafórica em

cidades dos seguintes estados: Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás,

Paraná, Alagoas, Espírito Santo e Pernambuco.

 Em todos esses estados, segundo os depoimentos dos especialistas, o cenário é

semelhante ou até pior que o observado no estado de São Paulo. Excetuando as

capitais e uma ou outra cidade de grande porte, a gestão semafórica é

extremamente precária. Esse quadro é atribuído à falta de recursos econômicos e

humanos – na grande maioria das cidades o pessoal envolvido não tem o mínimo

preparo para a função.

Opinião sobre o material técnico de 
apoio sobre semáforos

49%
33%

15% 3% Insuficiente
Regular
Bom
Ótimo
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6.4 CONCLUSÕES

A situação da gestão semafórica nas cidades do país mostra-se bastante precária.

Excetuando algumas grandes cidades, nas demais a situação da gestão é

extremamente deficiente.

A questão principal reside na total falta de recursos alocados e no despreparo do

pessoal técnico envolvido. Uma das causas disso é, certamente, a falta de visão das

autoridades da importância da gestão semafórica, sobretudo nas cidades com

população acima de 50 mil habitantes – onde, normalmente, o tráfego já é maior e

existe um número significativo de semáforos.

O caminho para melhorar este cenário negativo passa por três ações: aumento dos

recursos destinados à gestão semafórica, contratação de pessoal técnico melhor

preparado e capacitação/treinamento dos agentes que trabalham nos órgãos de

trânsito.
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7 PERCEPÇÃO PELOS USUÁRIOS DO DESEMPENHO DE
SEMÁFOROS

Neste capítulo são apresentados os resultados de pesquisa realizada sobre a

percepção pelos motoristas brasileiros quanto ao nível de serviço em semáforos

isolados e em grupos de semáforos próximos dispostos ao longo de uma via através

de um sistema progressivo, considerando os dois parâmetros determinantes da

qualidade da operação e nível de serviço: a demora e o número de paradas, bem

como analisados os resultados obtidos à luz dos padrões estabelecidos no HCM–

2000 e no HCM–1985.

7.1 DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA

Considerações iniciais

Inicialmente, considerando os resultados satisfatórios obtidos em pesquisas

similares ( FELEX, 1984; PADULA, 1999; RODRIGUES, 2006) foi definido que o

método de obtenção da percepção (opinião) dos usuários acerca dos diversos

cenários analisados seria mediante a atribuição de notas conforme a seguinte

associação:

• Nota 1: Desempenho péssimo;

• Nota 2: Desempenho ruim;
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• Nota 3: Desempenho regular;

• Nota 4: Desempenho bom;

• Nota 5: Desempenho ótimo.

Em seguida foi selecionado o método para coletar a opinião (percepção) dos

motoristas. Nessa definição, três foram as premissas estabelecidas: simular

adequadamente a situação real (as respostas obtidas utilizando o método devem ser

semelhantes as obtidas em situações reais), apresentar baixo custo e ser fácil e

rápido de ser aplicado.

Os seguintes dois métodos foram analisados:

• Método “a pé” - Sujeito se deslocando a pé através de um caminho demarcado

em um pátio pavimentado, de modo a simular o deslocamento dentro de um carro

em uma rua comum.

• Método “observação” – Sujeito observando o movimento de um objeto (carro) em

uma via com semáforos, mediante representação gráfica projetada em uma tela

de projeção grande (telão), com geometria e condições de tráfego geradas em

um software apropriado (o simulador utilizado foi o Integration, que, inclusive, já

agrega o programa de representação gráfica).

Esses dois métodos foram aplicados em uma amostra constituída de nove pessoas

(sujeitos) e os resultados obtidos comparados com os verificados em um

experimento com as mesmas nove pessoas em uma situação real (dirigindo um

carro em uma rua).

Os métodos foram aplicados em dias diferentes, para evitar que a lembrança da nota

dada a uma determinada situação em um método influenciasse a nota dada à

mesma situação em outro método.
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Foram realizados dois tipos de experimento: um considerando semáforo isolado e

outro considerando uma seqüência de três semáforos vizinhos ao longo de uma via.

Dos nove avaliadores que participaram do experimento, três eram estudantes de

pós-graduação da Área de Transportes da EESCUSP, três eram funcionários do

Departamento de Transportes da EESCUSP e três eram pessoas da comunidade

que moravam na cidade de São Carlos.

Experimento em condições reais

Neste experimento foi utilizado um carro de marca Celta 1.0, que percorria um trecho

de uma rua com pouco movimento localizada na cidade de São Carlos e com

cruzamentos distanciados de cerca de 100 metros.

O veículo percorria um trajeto predefinido com uma velocidade próxima de 36km/h

(10m/s) e em condições de fluxo livre.

Como a rua não possuía semáforo, um entrevistador sentado do lado do banco do

motorista controlava o tempo parado nos cruzamentos dotados de semáforos

imaginários, com o uso de um cronômetro, e comunicava verbalmente ao condutor o

instante das mudanças de cores. Outra informação passada pelo entrevistador era a

cor do semáforo quando o veículo se aproximava (a uma distância de cerca de 20

metros). Dessa forma, se o entrevistador dizia que o semáforo estava verde o sujeito

passava sem parar; se dizia que estava vermelho, o sujeito parava o veículo e

somente partia quando o entrevistador dizia que a luz estava verde. O controle do

tempo parado era feito pelo entrevistador com o uso de um cronômetro e o valor

definido previamente de modo a cobrir toda a gama de valores estabelecido no

plano da pesquisa.
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Depois de concluído cada um dos cenários investigados, o entrevistador solicitava

ao motorista (sujeito) a sua opinião sobre o desempenho do semáforo isolado com

base no tempo de espera; no caso do conjunto de semáforos, do tempo de espera e

do número de paradas.

Experimento com deslocamento a pé

Neste experimento, o sujeito percorria a pé uma “via” em escala reduzida (10 vezes

menor em relação à rua normal utilizada no teste com o veículo) demarcada com giz

(inclusive as interseções) no chão do pátio de estacionamento pavimentado

localizado ao lado do Departamento de Transportes da EESCUSP.  A Figura 7.1

mostra o croqui da “via” em escala reduzida.

O sujeito a pé percorria o trecho de “via” com uma velocidade próxima de 3,6 km/h

(1m/s), para o tempo de percurso entre “interseções semaforizadas” resultasse

aproximadamente igual ao do veículo no experimento realizado na rua.

O experimento foi realizado de maneira idêntica ao do caso real, excetuando o fato

de que o entrevistador que passava e coletava as informações caminhava junto com

o sujeito do lado de fora da “via”.
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Figura 7.1 – Croqui da “via”em escala reduzida.

Experimento com projeção em uma tela grande

Neste experimento, o sujeito observava o movimento de um objeto (carro) em uma

via com semáforos, mediante representação gráfica projetada em uma tela de

projeção grande (telão), com geometria e condições de tráfego geradas em um

software apropriado (o simulador utilizado foi o Integration, que, inclusive, já agrega

o programa de representação gráfica).

No experimento, o carro-referência se deslocava de tal forma que o tempo de

viagem entre as interseções semaforizadas fosse próximo do verificado no

experimento real.

A representação do simulador Integration mostra vários veículos se deslocando em

um fluxo, com o veículo-referência identificado com cor diferente dos demais (os

sujeitos recebiam instruções de focar atenção apenas neste veículo).

Nas Figuras 7.2 e 7.3 são mostradas as telas do simulador Integration.

Para processar o programa foi utilizado um microcomputador com processador

Pentiun 4 HT e a projeção no telão feita com um canhão de projeção –

 10 m 10 m 

Início 

2 m 2 m 2 m 

2 
m

 

Fim
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equipamentos disponíveis na sala de aula do Departamento de Transportes da

EESCUSP.

Figura 7.1 – Tela do simulador Integration no experimento com semáforo
isolado.

Figura 7.2 – Tela do simulador Integration no exeprimento com o grupo de três
semáforos.
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Experimento com semáforo isolado

Neste caso, foram analisados os seguintes quatro cenários:

• Cenário 1 – O veículo chega no vermelho, para, avança mas não consegue

passar no primeiro verde, continua esperando e passa no segundo verde. O

tempo de espera total é de 60 s.

• Cenário 2 – O veículo chega no verde e passa sem parar e sem esperar.

• Cenário 3 – O veículo chega no vermelho e passa no primeiro verde após

esperar durante 60s.

• Cenário 4 – O veículo chega no vermelho e passa no primeiro verde após

esperar durante 30s.

Na Tabela 7.1 é apresentado um resumo das características dos cenários

analisados no experimento com semáforo isolado.

Tabela 7.1 – Características dos cenários analisados no semáforo isolado
Cenário Paradas Espera (s)

1 2 60
2 0 0
3 1 60
4 1 30

Experimento com um conjunto de três semáforos vizinhos

Neste caso, em todos os cenários analisados, o veículo sempre parava no primeiro

semáforo (que estava com a luz vermelha), sendo a avaliação dos sujeitos feita com

base no desempenho dos dois semáforos seguintes.

Foram analisados os seguintes sete cenários:

• Cenário 5 - O veículo chega no vermelho do segundo semáforo, onde para

durante 20s, e chega no verde do terceiro semáforo, portanto passando sem

parar.
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• Cenário 6 – O veículo chega no verde do segundo semáforo, portanto

passando sem parar, e chega no vermelho do terceiro semáforo, onde para

durante 40s.

• Cenário 7 – O veículo chega no vermelho do segundo semáforo, onde para

durante 10s, e chega no vermelho do terceiro semáforo, onde espera durante

10s. Portanto, o veículo para duas vezes e a espera total é de 20s.

• Cenário 8 – O veículo chega no vermelho do segundo semáforo, onde para

durante 20s, e chega no vermelho do terceiro semáforo, onde para durante

20s. Portanto, o veículo para duas vezes e a espera total é de 40s.

• Cenário 9 – O veículo chega no verde do segundo semáforo, portanto

passando sem parar, e chega no vermelho do terceiro semáforo, onde para

durante 20s.

• Cenário 10 – O veículo chega no verde do segundo e do terceiro semáforos,

portanto, passando sem efetuar nenhuma parada.

• Cenário 11 – O veículo chega no vermelho do segundo semáforo, onde para

durante 20s, e chega no verde do terceiro semáforo, portanto passando sem

parar.

Na Tabela 7.2 é apresentado um resumo das características dos cenários

analisados no experimento com o conjunto de três semáforos.

Tabela 7.1 – Características dos cenários analisados no conjunto de três
semáforos

Cenários Paradas* Espera (s)
5 1 (2) 20
6 1 (3) 40
7 2 (2) (3) 20
8 2 (2) (3) 40
9 1 (3) 20
10 0 0
11 1 (2) 40

* O número em parênteses representa o número do semáforo no qual o veículo teste realizou a parada

Resultados obtidos e análise comparativa

Nas Tabelas de 7.3 a 7.13 estão indicados os resultados obtidos nos onze cenários

analisados: as notas atribuídas pelos avaliadores em cada método, bem como
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algumas estatísticas relevantes para a comparação do desempenho dos três

métodos.

Tabela 7.1 – Notas atribuídas ao cenário 1 (semáforo isolado)
Avaliador Carro A pé Observação

1 2 2 2
2 2 3 2
3 4 4 4
4 2 3 2
5 2 2 2
6 3 2 3
7 2 2 2
8 2 3 2
9 3 2 3

Soma 22 23 22
Média 2,44 2,55 2,44

Diferença na média - + 0,11 (4,51%) 0,00 (0,00%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 5 (55,55%) 0 (0,00%)

Tabela 7.2 – Notas atribuídas ao cenário 2 (semáforo isolado)
Avaliador Carro A pé Observação

1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 4 5 4
5 4 5 4
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
9 5 5 5

Soma 43 45 43
Média 4,78 5 4,78

Diferença na média - +0,22 (4,60%) 0,00 (0,00%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 2 (22%) 0 (0,00%)

Tabela 7.3 – Notas atribuídas ao cenário 3 (semáforo isolado)
Avaliador Carro A pé Observação

1 2 3 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 2 3 2
5 3 2 2
6 2 2 2
7 2 1 2
8 2 3 2
9 2 3 3

Soma 20 22 19
Média 2,22 2,44 2,11

Diferença na média - + 0,22 (9,91%) - 0,11( 4,95%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 6 (66,67%) 3 (33,33%)
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Tabela 7.4 – Notas atribuídas ao cenário 4 (semáforo isolado)
Avaliador Carro A pé Observação

1 3 4 3
2 3 3 3
3 4 4 4
4 3 3 3
5 4 3 3
6 4 3 4
7 3 2 3
8 4 4 4
9 4 3 4

Soma 32 29 31
Média 3,56 3,22 3,44

Diferença na média - - 0,34 (9,04%) - 0,12( 4,95%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 5 (55,55%) 1 (11,11%)

Tabela 7.5 – Notas atribuídas ao cenário 5 (conjunto de semáforos)
Avaliador Carro A pé Observação

1 3 3 3
2 4 3 4
3 4 5 4
4 3 3 3
5 3 3 3
6 4 3 4
7 4 4 4
8 4 4 4
9 4 4 4

Soma 33 32 33
Média 3,67 3,56 3,67

Diferença na média - + 0,11 (2,97%) 0,00 (0,00%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 3 (33,33%) 0 (0,00%)

Tabela 7.6 – Notas atribuídas ao cenário 6 (conjunto de semáforos)
Avaliador Carro A pé Observação

1 3 3 3
2 2 3 2
3 5 5 5
4 3 3 3
5 3 3 3
6 3 3 3
7 3 3 3
8 3 4 3
9 3 3 3

Soma 28 30 28
Média 3,11 3,33 3,11

Diferença na média - +0,22 (7,07%) 0,00 (0,00%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 2 (22%) 0 (0,00%)
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Tabela 7.7 – Notas atribuídas ao cenário 7 (conjunto de semáforos)
Avaliador Carro A pé Observação

1 3 2 3
2 2 2 2
3 5 5 4
4 3 4 3
5 3 4 4
6 3 2 3
7 3 2 3
8 2 3 2
9 4 4 4

Soma 28 28 28
Média 3,11 3,11 3,11

Diferença na média -  0 (0,00%) 0 ( 0,00%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 6 (0,00%) 2 (22,22%)

Tabela 7.8 – Notas atribuídas ao cenário 8 (conjunto de semáforos)
Avaliador Carro A pé Observação

1 2 3 2
2 1 3 2
3 4 5 4
4 2 4 2
5 2 3 2
6 2 1 2
7 3 2 4
8 2 3 2
9 3 3 3

Soma 21 27 23
Média 2,33 3 2,55

Diferença na média - +0,67 (2,87%) +0,22( 4,95%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 8 (88,88%) 2 (22,22%)

Tabela 7.9 – Notas atribuídas ao cenário 9 (conjunto de semáforos)
Avaliador Carro A pé Observação

1 3 3 3
2 4 3 4
3 5 5 5
4 3 4 3
5 4 4 4
6 4 4 4
7 4 3 4
8 4 4 4
9 4 4 4

Soma 35 34 35
Média 3,89 3,78 3,89

Diferença na média - -0,11 (2,83%) 0,00 (0,00%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 3 (33,33%) 0 (0,00%)
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Tabela 7.10 – Notas atribuídas ao cenário 10 (conjunto de semáforos)
Avaliador Carro A pé Observação

1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 4 5
5 5 5 5
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
9 5 4 5

Soma 45 43 45
Média 5 4,78 5

Diferença na média -  -0,22 (4,40%) 0 ( 0,00%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 2 (22,22%) 0 (0,00%)

Tabela 7.11 – Notas atribuídas ao cenário 11 (conjunto de semáforos)
Avaliador Carro A pé Observação

1 3 3 3
2 4 2 3
3 4 4 4
4 3 3 3
5 3 4 3
6 3 3 3
7 3 3 3
8 3 3 3
9 4 3 4

Soma 30 28 29
Média 3,33 3,11 3,22

Diferença na média - -0,11 (3,30%) +0,11(3,30%)
Quantidade de valores

não coincidentes
- 3 (33,33%) 1 (11,11%)

As quantidades de valores não coincidentes e as respectivas porcentagens

considerando os cenários relativos a semáforo isolado (de 1 a 4) são os seguintes:

método “a pé” = 18 (50,00%) e método “observação” = 4 (11,11%).  Neste caso,

tanto no método “a pé” como no “observação” não houve nenhuma diferença entre

as notas, em relação ao método “carro”,  superior a uma unidade.

As quantidades de valores não coincidentes e as respectivas porcentagens

considerando os cenários relativos ao grupo de semáforos (de 5 a 11) são os

seguintes: método “a pé” = 27 (42,86%) e método “observação” = 5 (7,94%). Nesses

casos, no método “a pé” houve dois casos em que a diferença entre as notas, em

relação ao método “carro”, foi igual a duas unidades (ambos no cenário 8).
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As quantidades de valores não coincidentes e as respectivas porcentagens

considerando todos os cenários (semáforo isolado e grupo de semáforos) são os

seguintes: “a pé” = 45 (45,45%) e “observação” = 9 (9,09%).

Quanto à diferença no valor médio em relação ao método “carro”, no caso do

semáforo isolado observa-se a seguinte variação: entre 4,51% e 9,91% no método

“a pé” e entre 0,00% e 4,95% no método “observação”.

Quanto à diferença no valor médio em relação ao método “carro”, no caso do grupo

de semáforos observa-se a seguinte variação: entre 0,00% e 7,07% no método ‘”a

pé” (sendo que apenas um resultado entre sete foi coincidente com o método carro)

e entre 0,00% e 4,95% (sendo que cinco resultados entre sete foram coincidentes

com o método carro) no método observação.

Quanto à diferença no valor médio em relação ao método “carro”, considerando

todos os cenários, observa-se a seguinte variação: entre 0,00% e 9,91% no método

‘”a pé” e entre 0,00% e 4,95% no método “observação”.

Na Figura 7.4 é mostrado em gráfico os valores médios das notas para todos os

cenários.



162

�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����

Notas médias para cada cenário
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Figura 7.1 – Notas médias para cada cenário.

Conclusão

Considerando que o objetivo é avaliar a opinião média das pessoas – o que significa

ser o parâmetro diferença da média o mais relevante – os dois métodos alternativos

idealizados (“a pé” e “observação”) fornecem resultados satisfatórios quando

comparados com os resultados do método “carro” (que retrata de maneira mais

próxima a realidade).

Os resultados obtidos indicam, no entanto, ser o método “observação” semelhante e

algumas vezes superior ao método “a pé”. Além disso, o método “observação”

apresenta a vantagem de poder ser aplicado simultaneamente para grupos de

pessoas, o que reduz o tempo e o custo da pesquisa.

À luz do exposto, foi utilizado no trabalho o método denominado “observação”.

7.2 PESQUISA REALIZADA

Considerações iniciais

A pesquisa foi realizada utilizando as instalações e os equipamentos do

Departamento de Transportes da EESCUSP.
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Participaram da pesquisa 40 pessoas, sendo: 15 alunos de pós-graduação da

EESCUSP, 5 alunos de graduação da EESCUSP, 8 funcionários do Departamento

de Transportes da EESCUSP, 5 funcionários da Prefeitura Municipal de São Carlos

e 7 pessoas da comunidade que moram na cidade de São Carlos.

Os sujeitos se sentavam separados na sala de projeção e recebiam um impresso

apropriado para assinalar a nota atribuída a cada cenário apresentado em cada um

dos experimentos: semáforo isolado e conjunto de cinco semáforos. Em seguida,

eram dadas as instruções sobre a pesquisa. Essas instruções estão sumarizadas no

Apêndice A. Após isso, era iniciada a projeção dos cenários. Devido à

incompatibilidade de horários, foram realizadas várias sessões com diferentes

grupos de sujeitos.

Experimento com semáforo isolado

No caso do semáforo isolado, foram analisados os seguintes 25 cenários:

• Cenário 1 – O veículo chega, encontra fila e para; avança no primeiro verde

mas não consegue passar; passa apenas no segundo verde. A espera total é

de 30s.

• Cenário 2 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde. A

espera é de 0s.

• Cenário 3 - O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não consegue

passar no primeiro verde e nem no segundo verde; passa apenas no terceiro

verde. A espera total é de 60s.

• Cenário 4 O veículo chega no verde e passa sem parar e nem esperar.

• Cenário 5 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde. A

espera é de 50s.

• Cenário 6 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde. A

espera é de 20s.
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• Cenário 7 – O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não consegue

no primeiro verde; passa apenas no segundo verde. A espera total é de 60s.

• Cenário 8 - O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não consegue

passar no primeiro verde e nem no segundo verde; passa apenas no terceiro

verde. A espera total é de 90s.

• Cenário 9 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde. A

espera é de 10s.

• Cenário 10 – O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não

consegue no primeiro verde; passa apenas no segundo verde. A espera total

é de 40s.

• Cenário 9 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde. A

espera é de 30s.

• Cenário 12 - O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não consegue

passar no primeiro verde e nem no segundo verde; passa apenas no terceiro

verde. A espera total é de 70s.

• Cenário 13 – O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não

consegue no primeiro verde; passa apenas no segundo verde. A espera total

é de 50s.

• Cenário 14 – O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não

consegue no primeiro verde; passa apenas no segundo verde. A espera total

é de 70s.

• Cenário 15 – O veículo chega, encontra fila e para; avança mas não

consegue no primeiro verde; passa apenas no segundo verde. A espera total

é de 60s.

• Cenário 16 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde.

A espera é de 60s.

• Cenário 17 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde.

A espera é de 90s.
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• Cenário 18 - O veículo chega, encontra fila e para; avança, mas não

consegue passar no primeiro verde e nem no segundo verde; passa apenas

no terceiro verde. A espera total é de 90s.

• Cenário 19 – O veículo chega, encontra fila e para; avança, mas não

consegue no primeiro verde; passa apenas no segundo verde. A espera total

é de 80s.

• Cenário 20 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde.

A espera é de 90s.

• Cenário 21 – O veículo chega, encontra fila e para; avança, mas não

consegue no primeiro verde; passa apenas no segundo verde. A espera total

é de 90s.

• Cenário 22 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde.

A espera é de 80s.

• Cenário 23 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde.

A espera é de 5s.

• Cenário 24 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde.

A espera é de 15s.

• Cenário 25 – O veículo chega, encontra fila e para; passa no primeiro verde.

A espera é de 25s.

A  Figura 7.5 mostra um exemplo da representação gráfica que é projetada na tela

do experimento com o semáforo isolado.
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Figura 7.1 – Tela de simulação do experimento 1.

Experimento com grupo de semáforos próximos

No caso do experimento com o grupo de semáforos próximos, as seguintes

características foram observadas: 6 semáforos vizinhos separados de 110m, via com

uma única faixa de tráfego, sem conversões, ciclo de 70s, verde na via principal de

40s e entreverdes de 3s,  fluxo de saturação por faixa de 1500veíc/hora de verde e

velocidade máxima de 45km/h (velocidade típica em uma via com densidade alta de

semáforos e em condições de fluxo livre, de acordo com o HCM - 2000). O veículo

sempre para no primeiro semáforo e a simulação inicia-se a partir do instante em

que abre verde neste semáforo.
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A Figura 7.6 mostra um exemplo da representação gráfica que é projetada na tela do

experimento com o grupo de semáforos.

Figura 7.1 – Tela da simulação do experimento 2.

No caso do grupo de semáforos, foram analisados os seguintes 25 cenários:

• Cenário 1 – O veículo para nos semáforos 2 e 5 e espera 20s em cada um;

portanto a espera total é de 40s.

• Cenário 2 – O veículo para no semáforo 4 e espera 10s; portanto a espera

total é de 10s.

• Cenário 3 – O veículo para nos semáforos 2,3,4,5 e 6 e espera 10s em cada

um; portanto a espera total é de 50s.

• Cenário 4 – O veículo para nos semáforos 3 e 5 e espera 10s em cada um;

portanto a espera total é de 20s.

• Cenário 5 – O veículo passa por todos os semáforos sem parar; portanto a

espera total é de 0s.
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• Cenário 6 – O veículo para no semáforo 4 e espera 20s; portanto a espera

total é de 20s.

• Cenário 7 – O veículo para nos semáforos 3 e 5 e espera 30s em cada um;

portanto a espera total é de 60s.

• Cenário 8 – O veículo para nos semáforos 2,3,4,5 e 6 e espera 20s em cada

um; portanto a espera total é de 100s.

• Cenário 9 – O veículo para no semáforo 4 e espera 20s; portanto a espera

total é de 30s.

• Cenário 10 – O veículo para nos semáforos 2 e 5 e espera 20s em cada um;

portanto a espera total é de 40s.

• Cenário 11 – O veículo para nos semáforos 2 e 5 e espera 30s em cada um;

portanto a espera total é de 60s.

• Cenário 12 – O veículo para nos semáforos 3 e 5 e espera 20s em cada um;

portanto a espera total é de 40s.

• Cenário 13 – O veículo para nos semáforos 2,3,4,5 e 6 e espera 30s em cada

um; portanto a espera total é de 150s.

• Cenário 14 – O veículo para nos semáforos 3,4 e 5 e espera 10s em cada um;

portanto a espera total é de 30s.

• Cenário 15 – O veículo para nos semáforos 3,4 e 5 e espera 20s em cada um;

portanto a espera total é de 60s.

• Cenário 16 – O veículo para nos semáforos 2,3 e 4 e espera 10s em cada um;

portanto a espera total é de 30s.

• Cenário 17 – O veículo para nos semáforos 2,3 e 4 e espera 20s em cada um;

portanto a espera total é de 60s.
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• Cenário 18 – O veículo para nos semáforos 2,3,4 e 5 e espera 10s em cada

um; portanto a espera total é de 40s.

• Cenário 19 – O veículo para nos semáforos 2,3,4 e 5 e espera 20s em cada

um; portanto a espera total é de 80s.

• Cenário 20 – O veículo para nos semáforos 3,4,5 e 6 e espera 10s em cada

um; portanto a espera total é de 40s.

• Cenário 21 – O veículo para nos semáforos 3,4,5 e 6 e espera 20s em cada

um; portanto a espera total é de 80s.

• Cenário 22 – O veículo para nos semáforos 2,4 e 6 e espera 10s em cada um;

portanto a espera total é de 30s.

• Cenário 23 – O veículo para nos semáforos 2,4 e 6 e espera 20s em cada um;

portanto a espera total é de 60s.

• Cenário 24 – O veículo para nos semáforos 2,3 e 5 e espera 10s em cada um;

portanto a espera total é de 30s.

• Cenário 25 – O veículo para nos semáforos 2,3 e 5 e espera 20s em cada um;

portanto a espera total é de 60s.

Resultados obtidos para o semáforo isolado

Na Tabela 7.1 são mostrados os resultados obtidos para cada um dos cenários do

experimento com o semáforo isolado.
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Tabela 7.1 – Notas atribuídas ao experimento com o semáforo isolado

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo
1 2 3 4 5

1 1 2° 30 1 9 24 6 0
2 1 1° 0 0 0 1 8 31
3 1 3° 60 11 21 7 1 0
4 0 1° 0 0 0 3 20 17
5 1 1° 50 14 16 10 0 0
6 1 1° 20 0 6 15 19 0
7 1 2° 60 5 11 18 6 0
8 1 3° 90 17 13 9 1 0
9 1 1° 10 0 0 5 18 17

10 1 2° 40 2 9 16 13 0
11 1 1° 30 0 7 25 8 0
12 1 3° 70 6 25 6 3 0
13 1 2° 50 2 5 22 11 0
14 1 2° 70 7 12 18 3 0
15 1 1° 40 1 11 23 5 0
16 1 1° 60 10 20 7 3 0
17 1 1° 90 28 10 2 0 0
18 1 3° 80 21 13 3 3 0
19 1 2° 80 1 18 19 2 0
20 1 1° 70 8 12 20 0 0
21 1 2° 90 8 18 11 3 0
22 1 1° 80 12 17 10 1 0
23 1 1° 5 0 0 0 20 20
24 1 1° 15 0 0 16 16 8
25 1 1° 25 0 4 24 12 0

Cenário N° de Paradas Verde de passagem Tempo Parado (s)

Resultados obtidos para o grupo de semáforos

Na Figura 7.15 são mostrados os resultados obtidos para cada um dos cenários do

experimento com o grupo de semáforos próximos.
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Tabela 7.2 – Notas atribuídas ao experimento com o grupo de semáforos
próximos

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo
1 2 3 4 5

1 2 2 e 5 20 0 0 10 21 9
2 1 4 10 0 0 3 16 21
3 5 2, 3, 4, 5 e 6 50 24 9 4 3 0
4 2 3 e 5 20 0 2 21 14 3
5 0 0 0 0 0 0 0 40
6 1 4 20 0 0 0 36 4
7 2 3 e 5 60 2 12 20 5 1
8 5 2, 3, 4, 5 e 6 100 24 9 7 0 0
9 1 4 30 0 0 7 29 4
10 2 2 e 5 40 0 1 30 9 0
11 2 2 e 5 60 0 14 20 6 0
12 2 3 e 5 40 1 6 14 18 1
13 5 2, 3, 4, 5 e 6 150 39 1 0 0 0
14 3 3, 4 e 5 30 0 0 20 20 0
15 3 3, 4 e 5 60 0 8 24 8 0
16 3  2, 3 e 4 30 0 0 28 12 0
17 3 2, 3 e 4 60 0 12 24 4 0
18 4 2, 3, 4 e 5 40 4 28 8 0 0
19 4 2, 3, 4 e 5 80 4 36 0 0 0
20 4 3, 4, 5 e 6 40 4 24 12 0 0
21 4 3, 4, 5 e 6 80 16 24 0 0 0
22 3 2, 4 e 6 30 0 0 28 12 0
23 3 2, 4 e 6 60 0 8 24 8 0
24 3 2, 3 e 5 30 0 0 20 20 0
25 3 2, 3 e 5 60 0 12 20 8 0

Cenário N° Paradas N° Semáforos Tempo Parado Total (s)

7.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS PARA SEMÁFORO ISOLADO

Na Tabela 7.16 são mostrados os valores da nota média e do desvio padrão

relativos aos vários cenários do experimento com semáforo, com os valores

ordenados segundo a seguinte ordem: número de paradas, verde de passagem e

tempo parado.
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Tabela 7.1 – Notas médias e desvio padrão
do experimento com semáforo isolado

Cenário  N ° Paradas Verde de passagem Tempo Parado (s) Nota média Desvio padrão
4 0 1° 0 4,35 0,62
2 1 1° 0 4,75 0,49
23 1 1° 5 4,50 0,51
9 1 1° 10 4,30 0,69
24 1 1° 15 3,80 0,76
6 1 1° 20 3,33 0,73
25 1 1° 25 3,20 0,61
11 1 1° 30 3,03 0,62
15 1 1° 40 2,80 0,69
20 1 1° 70 2,30 0,79
16 1 1° 60 2,08 0,86
22 1 1° 80 2,00 0,82
5 1 1° 50 1,90 0,78
17 1 1° 90 1,35 0,58
13 1 2° 50 3,05 0,78
10 1 2° 40 3,00 0,88
1 1 2° 30 2,88 0,69
7 1 2° 60 2,63 0,90
19 1 2° 80 2,55 0,64
21 1 2° 90 2,23 0,86
14 1 2° 70 1,00 1,00
12 1 3° 70 2,15 0,77
3 1 3° 60 1,95 0,75
8 1 3° 90 1,85 0,86
18 1 3° 80 1,70 0,91

As seguintes observações são relevantes com relação aos resultados obtidos:

• Os valores do desvio padrão associados aos diversos cenários variam de

0,49 a 1,00, resultados que podem ser considerados normais neste tipo de

pesquisa.

• O valor da nota média de 4,35 para o cenário 1 (sem parada e sem espera no

semáforo) inferior ao valor de 4,75 para o cenário 2 (com parada e sem

espera) indica que a satisfação de passar imediatamente após a insatisfação

de parar é maior que a simples satisfação de passar sem parar.

• Considerando o intervalo de tempo parado de 30-90s, a média das notas

relativas à passagem no segundo verde se mostra 0,47 pontos maior que a

média das notas relativas à passagem no primeiro verde, o que indica que o

fato de avançar e  se aproximar do cruzamento, mesmo que o tempo parado
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seja igual, traz mais satisfação aos usuários do que o fato de ficar parado sem

se movimentar.

• Considerando o intervalo de tempo parado de 60-90s, a média das notas

relativas à passagem no terceiro verde se mostra 0,55 pontos menor que a

média das notas relativas à passagem no segundo verde, o que indica que a

satisfação de avançar e se aproximar do cruzamento vale apenas uma vez;

na segunda vez  a insatisfação de não conseguir passar num segundo verde

prevalece.

No Apêndice B são apresentadas as curvas que melhor representam a variação da

nota média em função do tempo parado, e os valores das estatísticas pertinentes,

considerando as seguintes situações: média das notas considerando a passagem no

primeiro verde, média das notas considerando a passagem no primeiro e no

segundo verde e média das notas considerando passagem no primeiro, no segundo

e no terceiro verde.

Na Figura 7.7 é reproduzida curva com o melhor índice de correlação associado à

variação da nota média em função do tempo parado, considerando a passagem no

primeiro e no segundo verde - caso mais comum na prática.



174

Figura 7.1– Nota média x tempo parado passagem no primeiro e no segundo
verde.

Para efeito das observações que seguem foram considerados os seguintes

intervalos correspondentes aos diversos graus de satisfação dos usuários:

• Ótimo: 4,5 – 5,0;

• Bom: 3,5 – 4,5;

• Regular: 2,5 – 3,5;

• Ruim: 1,5 – 2,5;

• Péssimo: 0,5 – 1,5.

Com base nesse critério, resultam os valores dos tempos parados correspondentes

aos diversos graus de satisfação dos usuários apresentados na Tabela 7.17. Nessa

mesma tabela estão indicados os intervalos do tempo parado associados aos vários

níveis de serviço preconizados no HCM – 1985, bem como as diferenças dos

valores.
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Tabela 7.2 – Valores do tempo parado correspondentes aos diversos graus de
satisfação dos usuários obtidos na pesquisa e preconizados pelo HCM - 1985

Grau de satisfação
(nível de serviço)

Pesquisa
(s)

HCM – 1985
(s)

Diferença do extremo
superior (s)

Ótimo (nível A) 0-5 0-5 0
Bom (nível B) 10-20 5-15 5

Regular (nível C) 20-50 15-25 25
Ruim (nível D) 50-100 25-40 60

Péssimo (nível E) 100-115 40-60 55
Inaceitável (nível F) >115 >60 -

Considerando o atraso dos veículos no semáforo (que inclui o tempo parado mais o

tempo adicional gasto na desaceleração e na aceleração em relação à passagem

com velocidade constante) igual ao tempo parado mais 5 segundos, resultam os

valores do atraso correspondentes aos diversos graus de satisfação dos usuários

apresentados na Tabela 7.18. Nessa mesma tabela estão indicados os intervalos do

atraso associados aos vários níveis de serviço preconizados no HCM – 2000.

Tabela 7.3 – Valores do atraso correspondentes aos diversos graus de
satisfação dos usuários obtidos na pesquisa e preconizados pelo HCM - 2000

Grau de satisfação
(nível de serviço)

Pesquisa
(s)

HCM – 2000
(s)

Diferença do extremo
superior

(s)
Ótimo (nível A) 0-10 0-10 0
Bom (nível B) 10-25 5-20 5

Regular (nível C) 20-55 20-35 20
Ruim (nível D) 50-105 35-55 50

Péssimo (nível E) 100-120 55-80 40
Inaceitável (nível F) >120 >80 -

Os valores da Tabela 7.18 indicam que para os níveis de serviço B, C, D e E,   o

grupo de motoristas que participou da pesquisa aceita valores maiores do atraso em

semáforos em relação aos valores preconizados pelo HCM – 2000, sendo maior a

diferença para os níveis C, D e E.

Isso constitui um indicativo de que os motoristas do Brasil são mais tolerantes com

relação ao atraso ao passar por semáforos isolados. Contudo, é necessário cautela

na utilização dos valores obtidos na pesquisa, tendo em conta que a amostra

pesquisada é restrita no tamanho (somente foram consultadas 40 pessoas) e na



176

distribuição geográfica (somente foram consultados moradores da cidade de São

Carlos).

7.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS PARA GRUPO DE SEMÁFOROS PRÓXIMOS

Na Tabela 7.19 são mostrados os valores da nota média e do desvio padrão

relativos aos vários cenários do experimento com o grupo de semáforos próximos,

com os valores ordenados segundo a seguinte ordem: número de paradas e tempo

parado. A velocidade média de percurso foi determinada através da seguinte

expressão:

 NTT padparadoV
DT ∗++=   [7 - 1]

T
DV média

=     [7 - 2]

Onde, T: tempo de percurso total (s); V: velocidade de fluxo livre em (m/s); D:

distância total a ser percorrida (m); Tparado: tempo total parado; Tad: tempo de

aceleração e desaceleração (s) (considerado no cálculo igual a 5 s); Np: número de

paradas total; Vmédia: velocidade média de percurso (m/s).



177

Tabela 7.1 – Notas médias e desvio padrão do experimento com grupo de
semáforo

Cenário N ° Paradas N° Semáforos Tempo Parado Total (s) Nota Média Desvio Padrão V km/h
5 0 0 0 5,00 0,00 45,0
2 1 4 10 4,45 0,67 33,6
6 1 4 20 4,10 0,30 28,7
9 1 4 30 3,93 0,53 25,1
1 2 2 e 5 20 3,98 0,70 26,8
4 2 3 e 5 20 3,45 0,71 26,8
12 2 3 e 5 40 3,30 0,85 21,1
10 2 2 e 5 40 3,20 0,46 21,1
11 2 2 e 5 60 2,80 0,69 17,4
7 2 3 e 5 60 2,78 0,83 17,4
14 3 3, 4 e 5 30 3,50 0,51 22,3
24 3 2, 3 e 5 30 3,50 0,51 22,3
16 3  2, 3 e 4 30 3,30 0,46 22,3
22 3 2, 4 e 6 30 3,30 0,46 22,3
15 3 3, 4 e 5 60 3,00 0,64 16,6
23 3 2, 4 e 6 60 3,00 0,64 16,6
25 3 2, 3 e 5 60 2,90 0,71 16,6
17 3 2, 3 e 4 60 2,80 0,61 16,6
20 4 3, 4, 5 e 6 40 2,20 0,61 19,0
18 4 2, 3, 4 e 5 40 2,10 0,55 19,0
19 4 2, 3, 4 e 5 80 1,90 0,30 13,8
21 4 3, 4, 5 e 6 80 1,60 0,50 13,8
3 5 2, 3, 4, 5 e 6 50 1,65 0,95 16,6
8 5 2, 3, 4, 5 e 6 100 1,58 0,78 11,7
13 5 2, 3, 4, 5 e 6 150 1,03 0,16 9,0

Os valores do desvio padrão associados aos diversos cenários variam de 0 a 0,95,

resultados que podem ser considerados normais neste tipo de pesquisa.

No Apêndice C são apresentadas as curvas que melhor representam a variação da

nota média em função da velocidade correspondente às várias situações. Também

no apêndice são apresentados os resultados da regressão linear simples e múltipla

das notas em função do tempo parado e do número de paradas, bem como da

velocidade em função dos mesmos parâmetros.

Na Figura 7.8 é reproduzida curva com o melhor índice de correlação associado à

variação da nota média em função da velocidade.
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 Nota Média x velocidade 
y = 2E-05x3 - 0,0047x2 + 0,3048x - 1,4057

R2 = 0,864
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Figura 7.1 – Nota média x velocidade.

Para efeito das observações que seguem foram considerados os seguintes

intervalos correspondentes aos diversos graus de satisfação dos usuários:

• Ótimo: 4,5 – 5,0;

• Bom: 3,5 – 4,5;

• Regular: 2,5 – 3,5;

• Ruim: 1,5 – 2,5;

• Péssimo: 0,5 – 1,5.

Com base nesse critério, resultam os valores da velocidade correspondentes aos

diversos graus de satisfação dos usuários apresentados na Tabela 7.20. Nessa

mesma tabela estão indicados os valores da velocidade associados aos vários níveis

de serviço preconizados no HCM – 2000, bem como as diferenças nos valores.
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Tabela 7.2 – Valores da velocidade correspondentes aos diversos graus de
satisfação dos usuários obtidos na pesquisa e preconizados no HCM – 2000

Grau de satisfação
(nível de serviço)

Pesquisa*
(km/h)

HCM – 2000*
(km/h)

Diferença do extremo
inferior
(km/h)

Ótimo (nível A) 45 – 34  (0,76) 45 – 41 (0,91) 7
Bom (nível B) 34 – 24 (0,53) 41 –  32 (0,71) 8
Regular (nível C) 24 – 16 (0,36) 32 –  23 (0,51) 7
Ruim (nível D) 16 – 11 (0,24) 23 –  18 (0,40) 7
Péssimo (nível E) 11 – 5 (0,11) 18 –  14 (0,31) 9
Inaceitável (nível F) <5 <14 -

*Os valores entre parêntesis representam a relação entre a velocidade correspondente  ao extremo
inferior e a velocidade livre típica de 45km/h.

Os valores da Tabela 7.20 indicam que para todos os níveis de serviço, o grupo de

motoristas que participou da pesquisa aceita valores um pouco menores da

velocidade ao passar por um conjunto de semáforos em série em relação aos

valores preconizados pelo HCM – 2000.  Cabe frisar, contudo, o caráter restrito da

pesquisa realizada (velocidade livre típica da via de 45km/h e semáforos separados

de 110 metros).

Os resultados obtidos nos dois casos particulares mostram uma maior tolerância dos

motoristas entrevistados em relação aos valores preconizados pelo HCM – 2000. Há

que considerar, contudo, que a amostra pesquisada é restrita no tamanho (somente

foram consultados 40 pessoas) e na distribuição geográfica (somente foram

consultados moradores da cidade de São Carlos).

No HCM – 2000 são fornecidos valores da velocidade média correspondentes aos

diversos níveis de serviço para os casos de vias com as seguintes velocidades livres

típicas: 80km/h, 65km/h 55km/h e 45km/h. Contudo, a relação entre os valores da

velocidade correspondente a cada nível de serviço e da velocidade livre típica,

preconizados no HCM – 2000, se mantém praticamente igual para todos os tipos de
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via (os valores aproximados dessas relações são os apontados entre parênteses na

Tabela 7.20).

Admitindo a mesma relação obtida na pesquisa para o caso da via com semáforos

separados de 110m e velocidade livre de 45km/h para vias com velocidades típicas

diferentes resultam as velocidades médias indicadas na Tabela 7.21. Nessa mesma

tabela, para efeito de comparação, são relacionados os valores da velocidade média

preconizados no HCM – 2000.

Tabela 7.3 – Valores da velocidade média correspondentes aos diversos níveis
de serviço derivados da pesquisa e preconizados no    HCM – 2000

Intervalo de velocidade média e velocidade livre típica (km/h)
70-90 (80) 55-70 (65) 50-55 (55) 40-55 (45)Nível de

serviço
PESQ HCM PESQ HCM PESQ HCM PESQ HCM

A 61 > > 72 > 50 > 59 > 42 > 50 > 34 > 41
B > 43 > 56 > 35 > 46 > 29 > 39 > 24 > 32
C > 29 > 40 > 24 > 33 > 20 > 28 > 16 > 23
D > 19 > 32 > 16 > 26 > 13 > 22 > 11 > 18
E > 9 > 26 > 7 > 19 > 6 > 17 > 5 > 14
F < 9 < 26 < 7 < 19 < 6 < 17 < 5 < 14
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8 DURAÇÃO DOS TEMPOS EM SEMÁFOROS DE TEMPO FIXOS

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste capítulo são discutidas as razões das programações empíricas dos tempos de

semáforos empregadas na prática atenderem, de maneira relativamente satisfatória,

às necessidades do tráfego de veículos, bem como definidas regras simples para a

programação de tempos que permitam operar os semáforos com um desempenho

aceitável quando não se dispõe de dados e/ou de conhecimento técnico adequado.

Para tanto, foi analisado o desempenho operacional dos tipos mais comuns de

semáforos (2, 3 e 4 fases) em distintas condições, isto é, considerando variações

dos fluxos e dos principais parâmetros de desempenho.

Os parâmetros considerados no estudo foram os seguintes: atraso, número de

paradas, consumo de combustível, emissão de poluentes, impacto no atraso da

variação da relação entre verdes e tempo parado máximo em condições de baixo

fluxo.

Os parâmetros consumo de combustível e emissão de poluentes não são percebidos

pelo público (usuários e não usuários), mas são relevantes para a sociedade.

 Nos semáforos isolados, do ponto de vista dos usuários, o fator mais importante é,

sem dúvida, o atraso médio. Em segundo lugar, o tempo máximo parado quando o
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fluxo é baixo. O número médio de paradas, nesse caso, não tem praticamente

importância.

No entanto, quando se trata de passar por um grupo de semáforos próximos

dispostos ao longo de uma via, o número de paradas passa a ser o principal fator de

desempenho para os usuários.

No mundo real, como os volumes de tráfego variam significativamente mesmo em

períodos de tempo pequenos é impossível operar com a relação ótima entre verdes

– proporcional às taxas de ocupação para minimizar o atraso total. Outro problema é

que, com freqüência, a distribuição do verde é realizada de maneira empírica no

campo, o que muitas vezes resulta em uma distribuição do verde significativamente

diferente do ideal. Dessa forma, é importante verificar o impacto no atraso total

quando a relação entre os tempos de verdes é diferente do ideal.

A avaliação do impacto no atraso da variação da relação entre verdes, tem por

objetivo verificar a sensibilidade da duração do ciclo e da relação entre verdes

quando há alterações nos fluxos nas diversas fases ou quando a relação entre

verdes estabelecida se afasta do valor adequado. Essa análise permite verificar o

grau de tolerância da duração do ciclo no tocante ao atraso, quando o fluxo total

permanece o mesmo, mas os fluxos das diversas fases variam. Também permite

analisar o impacto no atraso do emprego de relações entre verdes distintas do valor

adequado.

Os valores dos parâmetros de desempenho nas diversas situações foram

determinados utilizando a metodologia do HCM – 2000 ou o simulador Integration. A

escolha de um ou outro método levou em conta a possibilidade de emprego do
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método (o HCM – 2000 não apresenta procedimento para o cálculo de alguns

parâmetros), a facilidade do cálculo e a confiabilidade dos resultados.

8.2 CURVAS DE DESEMPENHO

Curvas do atraso x ciclo

As Figuras 8.1, 8.2 e 8.3 mostram curvas de variação do atraso médio por veículo

em função do ciclo para diferentes valores da taxa de saturação total, considerando

semáforos de 2, 3 e 4 fases. Essas curvas foram obtidas com a expressão do atraso

do HCM – 2000, admitindo as seguintes condições: tempo perdido entre fases = 2,5

seg, fluxo de saturação = 1500 veíc/h, uma única faixa se movimentando por fase,

volumes de tráfego iguais em todas as faixas (fases) e período de pico para Y = 1,00

e 1,10 igual a 15 minutos.
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Figura 8.1 – Atraso x ciclo para semáforo com duas fases.
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Figura 8.2 – Atraso x ciclo para semáforo com três fases.
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Figura 8.3 – Atraso x ciclo para semáforo com quatro fases.

Curvas do número de paradas  x ciclo

As figuras 6.4, 6.5 e 6.6 mostram curvas de variação do número médio de paradas

por veículo em função do ciclo para diferentes valores da taxa de saturação total,
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considerando semáforos de 2, 3 e 4 fases. Essas curvas foram obtidas com a

utilização do simulador Integration, admitindo as seguintes condições: tempo perdido

entre fases = 2,5 seg, fluxo de saturação = 1500 veíc/h, uma única faixa se

movimentando por fase e volumes de tráfego iguais em todas as faixas (fases).
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Figura 8.4 – Número de paradas x ciclo para semáforo com duas fases.
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Figura 8.6 – Número de paradas x ciclo para semáforo com quatro fases.

Curvas do consumo de combustível x ciclo

As Figuras 8.7, 8.8 e 8.9 mostram curvas de variação do consumo médio de

combustível por veículo em função do ciclo para diferentes valores da taxa de

saturação total, considerando semáforos de 2, 3 e 4 fases. Essas curvas foram

obtidas com a utilização do simulador Integration, admitindo as seguintes condições:

tempo perdido entre fases = 2,5 seg, fluxo de saturação = 1500 veíc/h, uma única

faixa se movimentando por fase e volumes de tráfego iguais em todas as faixas

(fases).
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Figura 8.7 – Consumo de combustível x ciclo para semáforo com duas fases.
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Figura 8.8 – Consumo de combustível x ciclo para semáforo com três fases.
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Figura 8.9 – Consumo de combustível x ciclo para semáforo com quatro fases.

Curvas da emissão de poluentes  x ciclo

As figuras 8.10, 8.11 e 8.12 mostram curvas de variação da emissão média de

poluentes por veículo em função do ciclo para diferentes valores da taxa de

saturação total, considerando semáforos de 2, 3 e 4 fases. Essas curvas foram

obtidas com a utilização do simulador Integration, admitindo as seguintes condições:

tempo perdido entre fases = 2,5 seg, fluxo de saturação = 1500 veíc/h, uma única

faixa se movimentando por fase e volumes de tráfego iguais em todas as faixas

(fases).
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Figura 8.10 – Emissão de poluentes x ciclo para semáforo com duas fases.
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Figura 8.11 – Emissão de poluentes x ciclo para semáforo com três fases.
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Figura 8.12 – Emissão de poluentes x ciclo para semáforo com quatro fases.

Curvas do atraso x relação entre verdes

As Figuras 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 e 8.18 mostram curvas de variação do atraso

médio por veículo em função da relação entre verdes para distintos valores do ciclo

e diferentes valores da taxa de ocupação total, considerando semáforo de 2 fases.

Essas curvas foram obtidas com a expressão do atraso do HCM – 2000, admitindo

as seguintes condições: tempo perdido entre fases = 2,5 seg, fluxo de saturação =

1500 veíc/h, uma única faixa se movimentando por fase e volumes de tráfego iguais

em todas as faixas (fases).
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Figura 8.13 – Atraso x relação entre verdes para taxa de ocupação total igual a 0,50.
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Figura 8.14 – Atraso x relação entre verdes para taxa de ocupação total igual a 0,60.
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Figura 8.15 – Atraso x relação entre verdes para taxa de ocupação total igual a 0,70.
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Figura 8.16 – Atraso x relação entre verdes para taxa de ocupação total igual a 0,80.
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Figura 8.17 – Atraso x relação entre verdes para taxa de ocupação total igual a 0,90.
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Figura 8.18 – Atraso x relação entre verdes para taxa de ocupação total igual a 1,00.

Curvas do tempo parado máximo com fluxo baixo  x ciclo

No caso de baixo fluxo de veículos, o tempo parado máximo dos veículos que se

movimentam numa determinada fase pode ser estimado como sendo igual ao



194

vermelho da fase. Admitindo volumes iguais em todas as fases, e em conseqüência

verdes e vermelhos também iguais, resulta as seguintes expressões para estimativa

do tempo parado máximo no semáforo (Tmáx) em função da duração do ciclo (C):

• Tmáx = C/2, para semáforo de 2 fases;

• Tmáx = 2C/3, para semáforo de 3 fases;

• Tmáx = 3C/4, para semáforo de 4 fases;

A Figura 8.19 mostra curvas da variação do tempo parado máximo estimado com

fluxos baixos em função do ciclo.
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Figura 8.19 – Tempo parado máximo com fluxos baixos x ciclo.
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8.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Atraso

Nas Tabelas 8.1, 8.2 e 8.3 estão indicados, para semáforos de 2, 3 e 4 fases,

respectivamente, os valores mínimos e máximos da duração do ciclo

correspondentes aos intervalos em que o atraso varia entre o menor valor e o menor

valor mais 5 segundos e entre o menor valor e o menor valor mais 10 segundos,

considerando diversas taxas de ocupação. Os valores do ciclo selecionados foram

os múltiplos de 5 que apresentavam o valor do atraso mais próximo da soma do

menor valor com 5 ou 10 segundos, limitados ao intervalo entre 30 e 120 segundos -

valores do ciclo normalmente empregados na prática.
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Tabela 8.1 – Valores máximos e mínimos do ciclo no tocante ao atraso para
semáforos de 2 fases.

Menor valor + 5s Menor valor + 10 s
Valores de Y Cmín Cmáx Cmín Cmáx

0,4 30 70 35 95

0,5 30 70 30 105

0,6 30 75 30 120

0,7 30 80 30 120

0,8 35 95 30 120

0,9 45 120 40 120

1,0 55 120 50 120

1,1 65 120 55 120

Y = 0,4 – 1,0 a 55 – 70 50 – 95

Y = 0,5 – 0,9 b 45 – 70 40 – 105

Y = 0,4 – 0,6 c 30 – 70 35 – 95

Y = 0,7 – 0,9 d 45 – 80 40 – 120

Y = 1,0 – 1,1 e 65 – 120 55 – 120
a Intervalo considerando grande variação do fluxo.
b Intervalo considerando variação típica do fluxo.
c Intervalo considerando fluxo baixo.
d Intervalo considerando fluxo médio.
e Intervalo considerando fluxo alto.
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Tabela 8.2 – Valores máximos e mínimos do ciclo no tocante ao atraso para
semáforos de 3 fases.

Menor valor + 5s Menor valor + 10 s
Valores de Y Cmín Cmáx Cmín Cmáx

0,4 30 65 30 75

0,5 30 70 30 85

0,6 30 75 30 90

0,7 40 85 30 105

0,8 45 95 40 115

0,9 55 115 50 120

1,0 70 120 55 120

1,1 75 120 65 120

Y = 0,4 – 1,0 a 70 – 65 55 – 75

Y = 0,5 – 0,9 b 55 – 70 50 – 85

Y = 0,4 – 0,6 c 30 – 65 30 – 75

Y = 0,7 – 0,9 d 55 – 85 50 – 105

Y = 1,0 – 1,1 e 75 – 120 65 – 120
a Intervalo considerando grande variação do fluxo.
b Intervalo considerando variação típica do fluxo.
c Intervalo considerando fluxo baixo.
d Intervalo considerando fluxo médio.
e Intervalo considerando fluxo alto.
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Tabela 8.3 – Valores máximos e mínimos do ciclo no tocante ao atraso para
semáforos de 4 fases.

Menor valor + 5s Menor valor + 10 s
Valores de Y Cmín Cmáx Cmín Cmáx

0,4 30 65 30 80

0,5 30 75 30 90

0,6 40 80 30 95

0,7 50 90 45 105

0,8 55 110 50 120

0,9 70 120 60 120

1,0 75 120 70 120

1,1 85 120 75 120

Y = 0,4 – 1,0 a 75 – 65 75 – 80

Y = 0,5 – 0,9 b 70 – 75 60 – 90

Y = 0,4 – 0,6 c 40 – 65 30 – 80

Y = 0,7 – 0,9 d 70 – 90 60 – 105

Y = 1,0 – 1,1 e 85 – 120 75 – 120
a Intervalo considerando grande variação do fluxo.
b Intervalo considerando variação típica do fluxo.
c Intervalo considerando fluxo baixo.
d Intervalo considerando fluxo médio.
e Intervalo considerando fluxo alto.

Número de paradas, consumo de combustível e emissão de poluentes

Na Tabela 8.4 estão indicados os limites inferiores do ciclo para que a operação do

semáforo ocorra na região onde os parâmetros número de paradas, consumo de

combustível e emissão de poluentes apresentam menores valores. Esses limites

foram estabelecidos com base na forma das curvas consideradas representativas de

condições de fluxo baixo (Y=0,6), Médio (Y=0,8) e alto (Y=0,9).
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Tabela 8.4 – Limites inferiores do ciclo no tocante a paradas, combustível e
poluentes

Paradas Combustível Poluentes
Valores de

Y 2 fases 3 fases 4 fases 2 fases 3 fases 4 fases 2 fases 3 fases 4 fases

0,6 (Baixo) 40 45 50 30 40 45 30 35 40

0,8

(Médio)
50 55 70 45 50 70 45 50 70

0,9

(Alto)
60 70 80 55 70 80 55 70 80

Sensibilidade a mudanças na relação entre verdes

A observação dos gráficos mostrados nas Figuras 8.13 a 8.18 indica, como era

esperado, que os acréscimos no atraso são maiores quando a relação entre verdes

se afasta do ideal (no caso igual a 1, pois foi admitido fluxos iguais na duas fases).

 Para permitir uma avaliação quantitativa do fato, na Tabela 8.5 estão relacionados

os valores dos atrasos e as respectivas diferenças quando a relação entre verdes

passa de 1 (ideal) para 1,5.
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Tabela 8.5 – Valores do atraso para relações entre verdes iguais a 1 (ideal) e
1,5

Valores de Y
Ciclo

Relação
verdes 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

1,0 11,0 14,3 20,7 35,9 68,8 115,00

1,5 13,1 20,1 37,7 67,1 102,6 144,130

Diferença 2,1 5,8 17,0 31,2 33,8 29,1

1,0 13,4 16,0 20,2 28,7 48,4 84,0

1,5 14.9 19,5 30,2 52,4 82,6 117,150

Diferença 1,5 3,5 10,0 23,7 34,2 33,1

1,0 16,4 18,9 22,9 30,0 45,6 76,8

1,5 17,9 22,0 30,8 50,1 78,4 111,170

Diferença 1,5 3,1 7,9 20,1 32,8 34,3

1,0 19,4 22,2 26,2 32,9 46,5 75,5

1,5 21,1 25,1 33,3 51,2 76,6 111,290

Diferença 1,7 2,9 7,1 18,3 30,1 35,7

1,0 22,8 25,6 30,5 36,3 49,6 76,8

1,5 24,4 28,5 36,4 53,6 80,5 112,1110

Diferença 1,6 2,9 5,9 17,3 30,9 35,3

Duas constatações importantes: em geral, a diferença aumenta quando o fluxo

cresce e é menor quando o ciclo aumenta.

Para valores de Y = 0,5 e 0,6 (fluxo baixo), os acréscimos no atraso são pequenos e

relativamente próximos em todos os ciclos.

Para valores de Y = 0,9 e 1,0 (fluxo alto), os acréscimos são grandes e também

relativamente próximos em todos os ciclos.

Para valores de Y = 0,7 e 0,8 (fluxo médio), os acréscimos no atraso situam-se em

patamares médios, e são relativamente próximos nos ciclos de 50, 70, 90 e 110s. No

ciclo de 30s o acréscimo é maior.
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Os resultados obtidos permitem concluir que nos ciclos pequenos com Y acima de

0,7 (grosso modo, abaixo de 50s) as variações dos volumes das fases e os erros na

determinação da relação entre verdes afetam bastante o atraso.  E mais, mesmo

com ciclos maiores, para valores de Y acima de 0,70, é vital distribuir os verdes

adequadamente para evitar grandes acréscimos no valor do atraso total.

Para semáforos com 3 e 4 fases, a análise do fenômeno é mais complexa, pois o

número de possibilidades de variação da relação entre verdes é maior.

Seguramente, no entanto, o “ciclo mínimo” para evitar grandes acréscimos no atraso

deve estar acima de 50s, considerando que o problema reside na duração mínima

do verde nas fases.

Tempo parado máximo com fluxos baixos  x ciclo

A tolerância dos usuários com relação ao tempo parado máximo em condições de

fluxo baixo depende do número de fases do semáforo e da importância da via a ser

adentrada. De maneira geral, pode-se dizer que os usuários aceitam permanecer

mais tempo parado esperando pelo verde quanto maior o número de fases do

semáforo e quanto maior o fluxo da via a ser adentrada.

Como não se conseguiu dados concretos a respeito deste fato, optou-se por

estabelecer valores baseados nos resultados sobre a qualidade da operação (nível

de serviço) obtidos na pesquisa apresentada no capítulo 7.

Dessa forma, foram arbitrados os seguintes limites superiores para o tempo parado

em condições de fluxo baixo:

• Semáforo de 2 fases: 30 segundos;

• Semáforo de 3 fases: 45 segundos;



202

• Semáforo de 4 fases: 60 segundos.

No caso do semáforo de 2 fases, o valor limite de 30 segundos corresponde a um

nível de serviço C, mas muito próximo do nível B (nível B: 10s – 25s, nível C: 25s –

55s).

No caso do semáforo de 3 fases, o valor limite de 45 segundos corresponde a um

nível de serviço C (nível C: 25s – 55s).

No caso do semáforo de 4 fases, o valor limite de 60 segundos corresponde a um

nível de serviço D, mas muito próximo do nível C (nível C: 25s – 55s, nível D: 55s –

105s).

Nessas condições, admitindo durações do verde iguais em todas as fases, resultam

os seguintes limites superiores para a duração do ciclo em condições de fluxo baixo:

• Semáforo de 2 fases: 60 segundos;

• Semáforo de 3 fases: 70 segundos;

• Semáforo de 4 fases: 80 segundos.

Quando os verdes não são iguais, estes valores podem ser considerados válidos

para a via de maior movimento. Nas vias de menor movimento, como comentado, os

usuários aceitam valores maiores.

Resumo dos resultados obtidos

Na tabela 8.6 estão indicados os resultados obtidos nas análises gráficas do atraso,

número de paradas, consumo de combustíveis, emissão de poluentes, sensibilidade

a mudanças na relação entre verdes e tempo parado máximo com fluxos baixos.
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Tabela 8.6 – Intervalos de tempos de ciclo para cada um dos parâmetros

Tipo de semáforo
Intervalos de tempo de ciclo (s)Parâmetro

Condições do
fluxo

2 fases 3 fases 4 fases
Baixo 30–70/35-95 30-65/30-75 40-65/30-80
Médio 45–80/40-120 55-85/50-105 70-90/60-105
Alto 65-120/50-120 75-120/65-120 85-120/75-120

Muito variável 55–70 /50-95 70-65/55-75 75-65/75-80
         Atraso*

Variação típica 45–70/40-105 55-70/50-85 70-75/60-90
Baixo > 40 > 45 > 50
Médio > 50 > 55 > 70
Alto > 60 > 70 > 80

Muito variável > 60 > 70 > 80
       Paradas

Variação típica > 50 > 550 > 70
Baixo > 30 > 40 > 45
Médio > 45 > 50 > 70
Alto > 55 > 70 > 80

Muito variável > 55 > 70 > 80
Combustível

Variação típica > 45 > 50 > 70
Baixo > 30 > 35 > 40
Médio > 45 > 50 > 70
Alto > 55 > 70 > 80

Muito variável > 55 > 70 > 80
Poluentes

Variação típica > 45 > 50 > 70
Baixo > 30 > 30 > 30
Médio > 50 > 50 > 50
Alto > 50 > 50 > 50

Muito variável > 50 > 50 > 50

Sensibilidade à
mudanças na
relação entre

verdes Variação típica > 50 > 50 > 50
Baixo < 60 < 70 < 80
Médio - - -
Alto - - -

Muito variável < 60 < 70 < 80

Tempo parado
máximo

Variação típica < 60 < 700 < 80
Baixo 40-60/40-60 45-70/45-70 50-80
Médio 50-80/50-120 55-85/55-105 70-90/70-105
Alto 65-120/60-120 70-120/70-120 85-120/80-120

Muito variável 60/60 70/70 80/80

Intervalos de
valores

considerando todos
os limites*

Variação típica 50-60/50-60 55-70/55-70 75/70-80
Os valores anteriores a barra inclinada correspondem a no máximo 5s de acréscimo no atraso e os posteriores a 10s.
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8.4 CONCLUSÕES

Sobre o desempenho das programações empíricas

Como se pode observar na tabela 8.6, o intervalo de valores da duração do ciclo que

atende satisfatoriamente grandes variações no volume de veículos é bastante

amplo. Isso explica grande parte do porquê das programações empíricas

empregadas na prática na maioria das cidades do país atenderem, de maneira

relativamente satisfatória, às necessidades do tráfego de veículos, ainda que muitas

vezes bastante distantes das condições ótimas do ponto de vista do atraso e dos

outros parâmetros.

Outro aspecto também relevante concluído na pesquisa é que pequenos desvios na

relação entre verdes, sobretudo para volumes mais baixos e ciclos maiores, não

afeta muito o atraso.

Dessa forma, na maioria dos casos, o ajuste empírico no campo da distribuição dos

verdes, como é praxe na maioria das cidades apresenta resultados satisfatórios.

Por último, vale comentar sobre a duração do amarelo de do vermelho total. Aí a

questão é ainda mais simples, pois o emprego de um amarelo com 3 ou 4 segundos

e de um vermelho total (quando utilizado de 1 ou 2 segundos atendem bem a grande

maioria das interseções com semáforos.
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Regras simples para programação

Duração do ciclo

À luz dos valores apresentados na tabela 8.6, pode-se estabelecer as regras

colocadas a seguir para a definição da duração do tempo de ciclo dos semáforos.

Se a programação for única para todo o dia, sugere-se utilizar os seguintes valores

do ciclo:

• Semáforo de 2 fases = 50 - 60s.

• Semáforo de 3 fases = 55 – 70s.

• Semáforo de 4 fases = 75 – 85s.

Se for empregada programação distinta conforme o período do dia, recomenda-se

utilizar os seguintes valores para o tempo de ciclo:

• Períodos de fluxo alto: semáforo de 2 fases = 65 – 90s, semáforo de 3 fases =

70 – 100s,  semáforo de 4 fases = 80 – 120s.

• Períodos de fluxo médio: semáforo de 2 fases = 50 – 80s, semáforo de 3

fases = 55 – 85s,  semáforo de 4 fases = 70 – 105s.

• Períodos de fluxo baixo: semáforo de 2 fases = 40 – 60s, semáforo de 3 fases

= 45 -70s, semáforo de 4 fases = 50 – 80s.

Duração do verde
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Como visto na pesquisa, pequenos desvios na relação entre verdes, sobretudo para

volumes mais baixos e ciclos maiores, não afeta muito o atraso. Contudo, para

fluxos maiores o impacto é relevante.

Dessa forma, recomenda-se a realização de contagens de tráfego para um bom

ajuste da relação entre verdes. Caso isso não seja possível, que o ajuste seja feito

nos horários de maior movimento por profissional com experiência.

Também é indicada a utilização do amarelo piscante quando o movimento de

veículos é muito baixo (no final da noite e de madrugada), para reduzir o tempo

parado nos semáforos

Duração do amarelo e do vermelho total

Neste caso, vale apenas referendar o que já é feito na prática: utilizar para a

duração do amarelo 3 ou 4 segundos e do vermelho total (quando utilizado) 1 ou 2

segundos.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo encontram-se reproduzidas as principais conclusões das pesquisas

realizadas, bem como observações sobre as limitações dos resultados obtidos nas

pesquisa e sugestões para novas investigações envolvendo os temas abordados.

Sobre às limitações das pesquisas e sugestões para novas investigações

Na pesquisa sobre a situação da gestão técnica do sistema semafórico nas cidades

brasileiras, foi obtido um quadro bastante detalhado em relação às cidades do

estado de São Paulo.

Como a pesquisa não foi aplicada em cidades de outros estados do país, foram

realizadas entrevistas com especialistas para se tentar obter um panorama geral da

situação em nível nacional. De todo modo, seria interessante se a pesquisa fosse

aprimorada e estendida a cidades de outros estados, para se poder fazer um

diagnóstico preciso da situação em nível nacional.

No que concerne à pesquisa de percepção da qualidade (nível de serviço) por parte

de motoristas do país, há que registrar as limitações dos resultados obtidos do ponto

de vista de representatividade estatística, tendo em conta que a amostra pesquisada

é restrita no tamanho (somente foram consultados 40 pessoas) e na distribuição

geográfica (somente foram consultados moradores da cidade de São Carlos).
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Com a realização de uma pesquisa mais ampla e com o aprimoramento da

metodologia utilizada, seria possível obter dados confiáveis sobre a percepção do

motorista brasileiro acerca do nível de serviço em semáforos isolados e grupos de

semáforos dispostos ao longo de uma via, o que seria bastante útil para a

Engenharia de Transportes do país.

Também a pesquisa sobre duração dos tempos dos semáforos apresenta limitações,

pois algumas das análises teóricas foram realizadas em situações particulares.

Obviamente, tomou-se o cuidado de verificar se os resultados estavam coerentes

com os obtidos em outros trabalhos para situações distintas.

De qualquer forma, seria bastante interessante ampliar o leque das situações

pesquisadas, para se obter outros detalhes que podem ter escapado da pesquisa

realizada.

Sobre a gestão técnica

A gestão técnica do sistema semafórico das cidades é de fundamental importância

para garantir segurança, fluidez e comodidade no trânsito.

Para isso é necessário contar com recursos e corpo técnico com conhecimento e

ferramental adequado.

Para trazer mais luz acerca do problema da falta de gestão técnica do sistema

semafórico na maioria das cidades brasileiras, um dos propósitos deste trabalho foi

investigar com mais detalhes a situação mediante a aplicação de pesquisa

detalhada em algumas cidades do estado de São Paulo e consulta a especialistas



209

que atuam em outros estados do país, para saber a situação das cidades de outros

estados.

A conclusão é que a situação da gestão semafórica nas cidades do país mostra-se

bastante precária. Excetuando algumas grandes cidades, nas demais a situação da

gestão é extremamente deficiente.

A questão principal reside na total falta de recursos alocados e no despreparo do

pessoal técnico envolvido. Uma das causas disso é, certamente, a falta de visão das

autoridades da importância da gestão semafórica, sobretudo nas cidades com

população acima de 50 mil habitantes – onde, normalmente, o tráfego já é maior e

existe um número significativo de semáforos.

O caminho para melhorar este cenário negativo passa por três ações: aumento dos

recursos destinados à gestão semafórica, contratação de pessoal técnico melhor

preparado e capacitação/treinamento dos agentes que trabalham nos órgãos de

trânsito.

Sobre a percepção do desempenho operacional de semáforos

As metodologias de análise do desempenho de semáforos propostas por TRB

(1985), no Highway Capacity Manual de 1985 (HCM – 1985), e por TRB (2000), no

Highway Capacity Manual de 2000 (HCM – 2000), são certamente as mais utilizadas

no mundo e praticamente as únicas utilizadas no Brasil.

Essas metodologias empregam o conceito de nível de serviço: uma medida

qualitativa que descreve as condições operacionais de uma corrente de tráfego e

sua percepção por motoristas e/ou passageiros.
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Não se tem notícia de estudo sobre a percepção de motoristas brasileiros acerca do

desempenho operacional (qualidade da operação, nível de serviço) de semáforos

isolados e conjunto de semáforos dispostos ao longo de uma via.

Em vista do exposto, um dos propósitos deste trabalho foi pesquisar sobre a

percepção de motoristas do país quanto ao nível de serviço em semáforos isolados

e em grupo de semáforos próximos ao longo de uma via, considerando os dois

parâmetros determinantes da qualidade da operação: a demora e o número de

paradas; e analisar os resultados obtidos à luz dos padrões estabelecidos no HCM–

2000 e no HCM–1985.

Os resultados obtidos indicam que os motoristas do Brasil são, em geral, mais

tolerantes com relação aos valores preconizados pelo HCM – 2000 e HCM – 1985.

Em algumas situações, o nível de tolerância é significativamente maior.

Também no caso do grupo de semáforos ao longo de uma via, os resultados

sinalizam uma maior tolerância dos motoristas brasileiros em relação aos valores

propostos no HCM - 2000, mas, neste caso, apenas ligeiramente maior.

Sobre a duração dos tempos dos semáforos

Os quatro parâmetros mais utilizados para analisar o desempenho operacional de

um semáforo são o atraso médio, o número médio de paradas, o consumo de

combustível e a emissão de poluentes.

Do ponto de vista dos usuários, o parâmetro mais importante é o atraso médio

(tempo médio perdido ao passar pelo semáforo, igual à diferença entre o tempo

médio gasto para passar, incluindo desaceleração, parada e aceleração, e o tempo

gasto para passar supondo a velocidade constante), seguido do número médio de
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paradas - este um parâmetro bastante valorizado pelos usuários quando passam por

uma sucessão de semáforos próximos. No caso de fluxos baixos, os usuários

também consideram relevante o tempo parado máximo, ou o atraso máximo.

Sob a ótica da sociedade, são importantes os parâmetros consumo de combustível

(ligado a conservação da energia) e emissão de poluentes (ligado a preservação do

meio ambiente).

Diversos métodos (expressões ou algoritmos) foram desenvolvidos para a

determinação do tempo de ciclo e da distribuição do tempo de verde em semáforos,

visando à determinação das condições de operação que permitem operar com o

melhor desempenho operacional.

Os principais fatores que influem nos parâmetros de desempenho dos semáforos

são os volumes de tráfego, os fluxos de saturação e os tempos perdidos nas

mudanças de fase. No caso do consumo de combustível e da emissão de poluentes,

também influi o desempenho do motor dos veículos: consumo unitário de

combustível e nível unitário de emissão de poluentes nas seguintes condições:

veículo parado funcionando em marcha lenta, veículo desacelerando e veículo

acelerando.

Os volumes de tráfego variam ao longo do dia, dos dias da semana, da semana do

mês, do mês do ano e ao longo dos anos. A variação é geralmente grande ao longo

do dia; menor nos períodos típicos menores (pico da manhã, pico da tarde, pico do

almoço, meio da manha, meio da tarde, noite, etc.); e menor ainda dentro de uma

hora típica qualquer (ainda que, mesmo nesse caso, a variação possa ser

significativa). Na realidade, os fluxos comumente variam até mesmo quando se

consideram períodos de tempo menores, como 15 ou 5 minutos.
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Os fluxos de saturação dependem dos seguintes fatores: largura e declividade da

faixa de tráfego, composição da frota, porcentagem de conversões (à direita e à

esquerda), localização da interseção, etc. Os tempos perdidos nas mudanças de

fases dependem desses fatores e mais da duração do vermelho total e do amarelo.

Também há variação dos fluxos de saturação e dos tempos perdidos entre fases ao

longo do dia, ainda que essas variações sejam pequenas – razão pela qual elas não

são, em geral, consideradas na definição da duração dos tempos visando à

otimização da operação.

Na grande maioria das cidades do país, não são feitas contagens de tráfego e nem

determinados os valores do fluxo de saturação e do tempo perdido entre fases para

a definição da programação de tempos dos semáforos. Por falta de recursos e,

muitas vezes, de conhecimento, os semáforos são instalados e a duração dos

tempos ajustada empiricamente no campo. Apesar disso, as programações

utilizadas em geral atendem, ainda que muitas vezes visivelmente distantes das

condições ótimas, às necessidades do tráfego.

Alguns autores, como, por exemplo, Tápia (2003), Courage e Parapar (1975) e

Bauer (1975) compararam a variação dos quatro parâmetros principais que

caracterizam o desempenho dos semáforos (atraso, número de paradas, consumo

de combustível e emissão de poluentes) para obter conclusões relevantes quanto às

condições ótimas de desempenho dos semáforos.

Alguns trabalhos (WEBSTER, 1958; FRANÇOSO, 1990; TÁPIA, 2003, BEZERRA et

al., 2005) mostram que variações no tempo de ciclo dos semáforos, quando ocorrem

dentro de um certo intervalo, não alteram muito os valores dos principais parâmetros

de desempenho (demora média, número médio de paradas, consumo de
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combustível e emissão de poluentes). Por outro lado, esses e outros trabalhos

mostram que esses parâmetros são bastante sensíveis à divisão do verde por fase.

Os resultados obtidos na pesquisa mostram que o intervalo de valores da duração

do ciclo que atende satisfatoriamente grandes variações no volume de veículos é

bastante amplo. Isso explica grande parte do porquê das programações empíricas

empregadas na prática na maioria das cidades do país atenderem, de maneira

relativamente satisfatória, às necessidades do tráfego de veículos, ainda que muitas

vezes bastante distantes das condições ótimas do ponto de vista do atraso e dos

outros parâmetros.

Outro aspecto também relevante concluído na pesquisa é que pequenos desvios na

relação entre verdes, sobretudo para volumes mais baixos e ciclos maiores, não

afetam muito o atraso.

Dessa forma, na maioria dos casos, o ajuste empírico no campo da distribuição dos

verdes, como é praxe na maioria das cidades apresenta resultados satisfatórios.

Por último, vale comentar sobre a duração do amarelo e do vermelho total. Aí a

questão é ainda mais simples, pois o emprego de um amarelo com 3 ou 4 segundos

e de um vermelho total (quando utilizado de 1 ou 2 segundos) atendem bem a

grande maioria das interseções com semáforos.

Também com base nos resultados obtidos, foram estabelecidas regras simples para

a definição da duração dos tempos dos semáforos.
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APÊNDICE A – INSTRUÇÕES AOS MOTORISTAS PARTICIPANTES
DA PESQUISA
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Na pesquisa com os motoristas foram passadas algumas instruções, as quais são

descritas a seguir.

Para o  semáforo isolado os motoristas prestavam atenção ao tempo parado no

semáforo (aguardando a abertura do verde), sem poder visualizar o tempo decorrido

utilizando relógios ou cronômetros. Também observavam quantos ciclos deveriam

esperar para passar pelo cruzamento ( verde de passagem).

Com isto em mente davam a nota para a percepção quanto ao desempenho da

programação do semáforo devido ao tempo esperado para passar pelo cruzamento.

Os cenários eram apresentados na ordem, porém nessa ordem o tempo parado e o

verde de passagem estavam distribuídos de forma aleatória, como pode ser visto

pela Tabela 7.14 do Capítulo 7.

Para o conjunto de semáforos os motoristas prestavam atenção ao tempo parado

nos semáforos e em quantos semáforos  o veículo-teste iria parar durante o percurso

pelos seis semáforos. O veículo-teste a ser observado era o primeiro veículo a sair

do primeiro semáforo e sempre saía a partir do início do verde, era nesse instante

em que se iniciava a observação. Com isto em mente os entrevistados deveriam dar

a nota para a percepção sentida quanto ao desempenho da programação dos

semáforos devido ao tempo de espera em cada semáforo e ao número de paradas

realizadas no percurso. Os cenários eram apresentados na ordem, porém nessa

ordem o número de paradas, os cruzamentos de parada, bem como o tempo parado

estavam distribuídos de forma aleatória, como pode ser visto pela Tabela 7.15 do

Capítulo 7

A cada motorista era entregue um questionário com os 50 cenários enumerados. A

Figura A.1 mostra um fragmento do questionário apresentado aos motoristas. Neste

questionário também era identificado o nome, idade, sexo e tempo de carteira

nacional de habilitação.
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Os cenários eram mostrados um por vez, sendo que após a visualização os

entrevistados deveriam dar a nota e em seguida era apresentado o próximo cenário.

CENÁRIO 1 
 Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

NOTA 1 2 3 4 5 
CENÁRIO 2 

 Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
NOTA 1 2 3 4 5 

CENÁRIO 3 
 Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

NOTA 1 2 3 4 5 
CENÁRIO 4 

 Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
NOTA 1 2 3 4 5 

 

Figura A.1 – Questionário de avaliação
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APÊNDICE B  - CURVAS PARA SEMÁFORO ISOLADO
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Nota média por espera experimento 1 Primeiro e Segundo verde de passagem
y = -5E-06x3 + 0,001x2 - 0,0786x + 4,6927

R2 = 0,9757
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Figura B.1 – Notas médias (Primeiro e segundo verde de passagem)

Nota média por espera experimento 1 Primeiro e Segundo verde de passagemy = 0,0003x2 - 0,0583x + 4,5977
R2 = 0,9668
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Figura B.2 – Notas médias (Primeiro e segundo verde de passagem)

Nota média por espera experimento 1 Primeiro e Segundo verde de passagem
y = -0,03x + 4,2975

R2 = 0,9006
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Figura B.3 – Notas médias (Primeiro e segundo verde de passagem)

Nota média por espera experimento 1 Primeiro e Segundo verde de passagem
y = -2E-07x4 + 4E-05x3 - 0,0012x2 - 0,0421x + 4,6138

R2 = 0,9853
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Figura B.4 – Notas médias (Primeiro e segundo verde de passagem)
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Nota média por espera experimento 1 Primeiro verde de passagem

y = -4E-06x3 + 0,0008x2 - 0,0774x + 4,7054
R2 = 0,958
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Figura B.5 – Notas médias (Primeiro verde de passagem)

Nota média por espera experimento 1 Primeiro verde de passagem y = 4,5052e-0,0122x

R2 = 0,9204
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Figura B.6 – Notas médias (Primeiro verde de passagem)

Nota média por espera experimento 1 Primeiro verde de passagem
y = -4E-07x4 + 7E-05x3 - 0,0029x2 - 0,0156x + 4,5719

R2 = 0,9789
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Figura B.7 – Notas médias (Primeiro verde de passagem)

Nota média por espera experimento 1 Primeiro verde de passagem
y = -0,0346x + 4,342

R2 = 0,9068
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 Figura B.8 – Notas médias (Primeiro verde de passagem)
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Nota média por espera experimento 1 para todos os verdes de passagem
y = -3E-06x3 + 0,0007x2 - 0,0707x + 4,6678

R2 = 0,9806
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Figura B.9 – Notas médias (Todos os verdes de passagem)

Nota média por espera experimento 1 para todos os verdes de passagem
y = -1E-07x4 + 2E-05x3 - 0,0005x2 - 0,0511x + 4,6255

R2 = 0,9832
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Figura B.10 – Notas médias (Todos os verdes de passagem)

Nota média por espera experimento 1 para todos os verdes de passagem y = 4,4194e-0,0105x

R2 = 0,963
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Figura B.11 – Notas médias (Todos os verdes de passagem)

Nota média por espera experimento 1 para todos os verdes de passagem y = -0,0316x + 4,3162
R2 = 0,9169
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Figura B.12 – Notas médias (Todos os verdes de passagem)
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APÊNDICE C – REGRESSÕES E CURVAS PARA GRUPO DE
SEMÁFOROS PRÓXIMOS
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Tabela C.1 – Regressão múltipla para a nota média no experimento 2 levando
em conta 2 fatores (parada e espera)

Estatística de regressão
R múltiplo 0,956996207

R-Quadrado 0,915841741
R-quadrado ajustado 0,90819099

Erro padrão 0,29420792
Observações 25

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 20,7231174 10,36156 119,7061 1,49991E-12
Resíduo 22 1,904282598 0,086558

Total 24 22,6274

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
Interseção 4,858666667 0,140070987 34,68717 1,06E-20
N° Paradas -0,467990196 0,065138728 -7,184515 3,35E-07

Tempo Parado Total (s) -0,011985294 0,002724949 -4,398356 0,000228

Nota= 4,8586 -0,4680. No paradas – 0,0119. Tempo parado                   [ C.1]

Tabela C.2 – Regressão simples para a nota média no experimento 2 levando
em conta 1 fator (velocidade)

Estatística de regressão
R múltiplo 0,891990467

R-Quadrado 0,795646993
R-quadrado ajustado 0,786762079

Erro padrão 0,448377618
Observações 25

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 18,00342 18,00342 89,55034 2,14298E-09
Resíduo 23 4,623977 0,201042

Total 24 22,6274

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
Interseção 0,560661914 0,270233 2,074732 0,049385

V km/h 0,115712988 0,012228 9,463104 2,14E-09

Nota= 0,56 + 0,1157. Velocidade [B.2]
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Tabela C.3 –  Regressão simples para a nota média no experimento 2 levando
em conta 1 fator (Tempo parado)

Estatística de regressão
R múltiplo 0,847576744

R-Quadrado 0,718386337
R-quadrado ajustado 0,706142265

Erro padrão 0,526356839
Observações 25

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 16,255215 16,255215 58,67217367 8,96632E-08
Resíduo 23 6,372185 0,277051522

Total 24 22,6274

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
Interseção 4,2222 0,194110811 21,75149327 7,69788E-17

Tempo Parado Total (s) -0,026025 0,003397619 -7,659776346 8,96632E-08

Nota= 4,22  – 0,026. Tempo parado                   [C.3]

Tabela C.4 –  Regressão simples para a nota média no experimento 2 levando
em conta 1 fator (Número de paradas)

Estatística de regressão
R múltiplo 0,917517192

R-Quadrado 0,841837798
R-quadrado ajustado 0,834961181

Erro padrão 0,394461626
Observações 25

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 19,0486006 19,0486 122,4203327 1,09702E-10
Resíduo 23 3,578799405 0,1556

Total 24 22,6274

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
Interseção 4,858666667 0,187801298 25,87132 1,65731E-18
N° Paradas -0,673452381 0,06086675 -11,06437 1,09702E-10

Nota= 4,8586 -0,6734. No paradas                [ C.4]
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Tabela C.5 –  Regressão simples para a velocidade no experimento 2 levando
em conta 1 fator (Tempo parado)

Estatística de regressão
R múltiplo 0,813626819

R-Quadrado 0,6619886
R-quadrado ajustado 0,647292452

Erro padrão 5,614481776
Observações 25

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 1419,928095 1419,928 45,04504 7,58845E-07
Resíduo 23 725,0153292 31,52241

Total 24 2144,943424

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
Interseção 34,83012 2,070518574 16,82193 2,02E-14

Tempo Parado Total (s) -0,243235833 0,036241324 -6,71156 7,59E-07

Velocidade=  34,83 – 0,2432. Tempo parado                   [ C.5]

Tabela C.6 – Regressão múltipla para a velocidade no experimento 2 levando
em conta 2 fatores (Número de paradas e Tempo parado)

Estatística de regressão
R múltiplo 0,897083014

R-Quadrado 0,804757933
R-quadrado ajustado 0,787008655

Erro padrão 3,4543854
Observações 25

ANOVA
gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1082,071929 541,036 45,34032 1,57147E-08
Resíduo 22 262,5211269 11,93278

Total 24 1344,593056

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
Interseção 33,8704 1,644616407 20,59471 7,22E-16
N° Paradas -2,559382353 0,764813783 -3,346412 0,002922

Tempo Parado Total (s) -0,122011029 0,031994456 -3,813505 0,000949

 Velocidade= 33,87 -2,559. No paradas – 0,1220. Tempo parado                   [ C.6]
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Nota Média x velocidade 
y = 2E-05x3 - 0,0047x2 + 0,3048x - 1,4057

R2 = 0,864
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Figura C.1 – Notas médias x velocidade (Conjunto de semáforos).

Nota Média x velocidade 
y = 5E-07x4 - 3E-05x3 - 0,0029x2 + 0,2795x - 1,2801

R2 = 0,864
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Figura C.2 – Notas médias x velocidade (Conjunto de semáforos).

Nota Média x velocidade y = 0,1157x + 0,5607
R2 = 0,7956
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Figura C.3 – Notas médias x velocidade (Conjunto de semáforos).
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Nota Média x velocidade y = 1,1906e0,041x

R2 = 0,6615
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Figura C.4 – Notas médias x velocidade (Conjunto de semáforos).
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RESUMO

BEZERRA, B. S. (2007). Semáforos: Gestão Técnica, Percepção do Desempenho,

Duração dos Tempos. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos,

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

Neste trabalho são enfocados três aspectos relacionados com a operação de

semáforos: gestão técnica, percepção do desempenho e duração dos tempos. No

tocante à gestão técnica, é discutida sua importância em ser realizada de maneira

adequada e é investigada a situação das cidades do país em relação à questão. A

conclusão é que a situação da gestão semafórica nas cidades do país mostra-se

bastante precária, com exceção de algumas grandes cidades. Com relação à

percepção do desempenho das interseções semaforizadas, é pesquisada a percepção

de motoristas do país quanto ao nível de serviço em semáforos isolados e em grupo de

semáforos próximos dispostos ao longo de uma via, considerando os dois parâmetros

determinantes da qualidade da operação: a demora e o número de paradas; e

analisados os resultados obtidos à luz dos padrões estabelecidos no HCM–2000 e no

HCM–1985. A conclusão é que os motoristas brasileiros se mostram mais tolerantes em

relação a valores do HCM – 2000. No que tange ao aspecto duração dos tempos, são

investigadas as razões das programações de tempo empíricas utilizadas na prática,

terem alguns resultados satisfatórios. São ainda apresentadas regras simples para a

programação de tempos que permitam operar os semáforos com um desempenho

aceitável quando não se dispõe de dados e/ou de conhecimento técnico adequado.

Palavras-chave: Semáforos, coordenação semafórica, desempenho de semáforos,

percepção dos motoristas, nível de serviço.



ABSTRACT

BEZERRA. B. S. (2007). Traffic Signals: Technical Management, Perception of

Performance, Timing. Ph.D. Thesis – Escola de Engenharia de São Carlos,

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

This work emphasizes three aspects related to traffic signals operation: technical

management, perception of performance and signal timing. About technical

management, it discusses the importance of a good management and evaluates the

situation around the country. The conclusion is that management of traffic signals at

Brazilian cities is poor, with some exceptions at large cities. In relation to perception of

performance, it researches country drivers perceptions related to level of service at

single signalized intersections and group of signalized intersections, considering two

parameters that determinate the quality of operation: delay and the number of stops; the

results were analyzed and compared with the standard values  of HCM – 2000 and HCM

– 1985. It was found that Brazilian drivers have more tolerance to the standard values of

HCM – 2000. About the signal timing, there were investigated the reasons of why

empirical techniques used in practice at signalized intersections had some satisfactory

results. In addition, it presents simple rules for timing traffic signals that will due an

acceptable performance when the city does not have enough data, resources or specific

technical knowledge.

Keywords: Traffic signals, driver´s perception, performance, level of service, timing.
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