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Resumo

Favero, R. Impactos de veículos autônomos na operação de autoestradas através de equi-
valência veicular. 105 p. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, 2021.

No futuro, quando inseridos na corrente de tráfego das rodovias, os veículos autônomos (AVs) influen-
ciarão a operação do tráfego, a capacidade e a eficiência do fluxo nas rodovias. Este trabalho investiga
o impacto dos AVs na operação de autoestradas no Brasil quando há ummix de AVs e veículos conven-
cionais. Para isso, utilizou-se uma adaptação do procedimento usado no HCM-6 para veículos pesados.
Dados sintéticos foram gerados através de simulações no software Vissim 2020, cujos parâmetros fo-
ram recalibrados para representar o tráfego de uma autoestrada típica do estado de São Paulo. Foram
simulados 25 515 cenários criados pela combinação de características do fluxo e da via. Os resultados
foram utilizados para obter o coeficiente de ajuste da capacidade (𝐶𝐴𝐹 ) cujos valores médios variaram
entre 0,95 e 1,30 e um modelo para estimação do 𝐶𝐴𝐹 a partir de características do tráfego e da via
foi calibrado e validado, resultando num erro absoluto médio de 0,032. Fatores de equivalência para
AVs (𝐸𝐴𝑉 ) foram calculados com base nos valores de 𝐶𝐴𝐹 e obteve-se um valor médio de 0,804, o que
sugere que um AV impacta a corrente de tráfego menos que um automóvel convencional. O nível de
comunicação V2V dos AVs foi o fator que mais contribuiu para a redução do 𝐸𝐴𝑉 . Ummodelo de árvore
de decisão foi ajustado para estimar o 𝐸𝐴𝑉 a partir das características do tráfego e da via. O modelo
obtido apresentou uma boa acurácia, com um erro absoluto médio de 0,084.

Palavras-chave: Veículos Autônomos. HCM. Fator de equivalência. Capacidade de rodovias. Simulação
de tráfego rodoviário. Árvore de decisão.





Abstract

Favero, R. Evaluating autonomous vehicle impacts on freeway operations using passenger
car equivalency. 105 p. Master Thesis – São Carlos School of Engineering, University of São
Paulo, 2021.

In the future, when they will become a significant fraction of vehicular fleet, autonomous vehicles (AVs)
will impact the operation, capacity and the efficiency of the traffic flow on highways. This thesis exa-
mines the impacts of the operation of AVs on the operation of freeways in Brazil using an adaptation of
the method used in the HCM-6 to treat heavy vehicles. Synthetic data were generated using a version of
Vissim 2020 recalibrated to represent traffic flows on a typical freeway in the state of São Paulo, through
the simulation of 25,515 scenarios created from the combination of traffic and roadway characteristics.
The simulation results were used to calculate values for the capacity adjustment factor (𝐶𝐴𝐹 ), whose
average values ranged from 0.95 to 1.30. A model to estimate 𝐶𝐴𝐹 values from traffic and roadway
characteristics was fitted and validated, resulting on an mean average error of 0.032. Passenger car
equivalent for AVs (𝐸𝐴𝑉 ) were calculated from 𝐶𝐴𝐹 values, resulting on a mean 𝐸𝐴𝑉 value of 0.804,
meaning that an AV has a lower impact on the traffic flow than that of a conventional passenger car.
The V2V communication capabilities of AVs were the factor responsible for the greatest reduction on
𝐸𝐴𝑉 . A decision tree model was fitted to estimate 𝐸𝐴𝑉 values from traffic and roadway characteristics.
The fitted model has a good accuracy, with a mean absolute error of 0.084.

Keywords: Autonomous vehicles. HCM. Equivalence factor. Highway capacity. Traffic flow simulation.
Decision tree.
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Introdução

Capítulo

1

1.1 Contextualização

No Brasil, a malha rodoviária é utilizada para o escoamento de 75% da produção e a relação en-
tre o custo com transporte e o PIB é quase duas vezes maior que em países desenvolvidos. Isso
demonstra a ineficiência do sistema de transportes devido, principalmente, ao desequilíbrio
no uso e oferta dos modos de transporte, às políticas públicas, que historicamente priorizaram
o modo rodoviário, à gestão e à qualidade da infraestrutura viária (RESENDE et al., 2017).

Além da importância no transporte de mercadorias, as rodovias possuem grande relevância
para o transporte de pessoas, uma vez que mais de 90% dos deslocamentos de passageiros
no Brasil são realizados em rodovias (CNT, 2018). Nesse contexto, uma maior exposição de
indivíduos aos deslocamentos por esse meio de transporte implica na maior necessidade um
sistema rodoviário seguro e eficiente.

Devido à relevância do sistema de transportes para a economia e o desenvolvimento de
um país, deve-se buscar ferramentas que visem aprimorar o planejamento, a operação e a
integração do sistema de transportes. A integração do país para a movimentação de pessoas
e bens por meio de sistemas de transporte bem planejados garante competitividade mundial
(CNT, 2018).

As perdas em relação aos atrasos em congestionamentos foram calculadas pela FIRJAN
(2014), e estimou-se que os problemas de mobilidade urbana na Grande São Paulo causaram,
só em 2013, uma perda de quase R$ 70 bilhões (7,8% do PIB da região). A fim de tornar o
sistema rodoviário mais eficiente, diversos estudos buscam compreender a influência do au-
tomóvel autônomo em rodovias e sugerem que os veículos autônomos podem aumentar a
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capacidade operacional das vias e até mesmo reduzir a necessidade de ampliação de infraes-
trutura viária (YU et al., 2019; PARK et al., 2018; YE; YAMAMOTO, 2018; CALVERT; SCHAKEL; LINT,
2017; SHLADOVER; SU; LU, 2012). Por outro lado, quando considerado o aumento da demanda
de veículos individuais, essa tecnologia pode causar um aumento de congestionamentos em
regiões urbanas (YAP; CORREIA; AREM, 2016). Por isso, pesquisas que busquem compreender o
real efeito desses veículos são de grande importância, uma vez que deverão servir como base
para a regulamentação da operação dos veículos autônomos nas vias.

Os veículos autônomos estão sendo testados por muitos dos principais fabricantes de au-
tomóveis1, incluindo a General Motors (GM), a Ford, a Nissan. A Volvo, por exemplo, testa
veículos sem condutor desde 2003, e, desde 2010, a Audi realiza testes em campo com um Audi
TTS, sem motorista, em trechos de alta velocidade2. Embora existam diversos estudos em re-
lação ao aumento da segurança viária com veículos autônomos (ESSA; SAYED, 2015; MORANDO

et al., 2018; PAPADOULIS; QUDDUS; IMPRIALOU, 2019), o impacto destes em relação à qualidade da
operação das rodovia divergem e ainda precisam ser estudados para diferentes características
de tráfego.

Nesse contexto, este trabalho buscou propor uma forma de incorporar o impacto dos veícu-
los autônomos na estimativa de capacidade e qualidade de serviço de autoestradas no Estado
de São Paulo. A análise foi feita através de uma adaptação do método usado no HCM-6 (TRB,
2016) para avaliar o impacto de veículos pesados na qualidade de serviço. A abordagem ado-
tada nesta pesquisa usou um coeficiente de ajuste da capacidade e o cálculo dos fatores de
equivalente veiculare para veículos autônomos, que estimam o impacto do AV na corrente de
tráfego, comparado a um veículo convencional.

1.2 Justificativa

Existem muitas evidências de que os veículos autônomos (AVs) serão capazes de melhorar
o fluxo de tráfego no futuro, principalmente quando estiverem em número significativo na
corrente de tráfego e equipados com ampla comunicação entre veículos e infraestrutura (VAN-
DERWERF et al., 2002; SHLADOVER; SU; LU, 2012). No entanto, ainda há uma falta de estudos que
avaliem possíveis impactos, na capacidade e na operação do tráfego, quando há um nível baixo
ou médio de penetração dos AVs na corrente de tráfego (MILANÉS; SHLADOVER, 2014).

É esperado que os AVs impactem na segurança, nos headways e namudança de faixa dos veí-
culos (CALVERT; SCHAKEL; LINT, 2017). Contudo, não foram encontrados estudos na literatura
que investiguem os efeitos principais e as interações de múltiplas variáveis como: tamanho

1CARFAE, J. An automated adventure at the wheel of a driverless BMW. 2011. Disponível em
https://www.thenational.ae/business/an-automated-adventure-at-the-wheel-of-adriverless-bmw-1.371963
Acesso em 17 dez de 2020

2HERDON, V. A. Reaffirmed mission for autonomous Audi TTS Pikes Peak. 2010. Disponí-
vel em https://www.prnewswire.com/news-releases/new-look-reaffirmed-mission-for-autonomous-audi-
tts-pikes-peak-97152434.html. Acesso em 17 dez de 2020

https://www.thenational.ae/business/an-automated-adventure-at-the-wheel-of-adriverless-bmw-1.371963
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-look-reaffirmed-mission-for-autonomous-audi-tts-pikes-peak-97152434.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-look-reaffirmed-mission-for-autonomous-audi-tts-pikes-peak-97152434.html
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máximo do pelotão, tipo de AV, número de faixa de tráfego, proporção de veículos pesados e
características dos aclives (comprimento e magnitude). Por isso, este estudo teve por objetivo
avaliar os efeitos das características das vias, do tráfego e dos AVs na estimativa da capaci-
dade de rodovias no Estado de São Paulo e propor uma forma de incorporar AVs ao método de
determinação da qualidade de serviço HCM-6 (TRB, 2016).

Conhecer o impacto que os AVs causarão na capacidade das rodovias é de grande impor-
tância para gestores e operadores de concessionárias, uma vez que devem manter parâmetros
aceitáveis de qualidade dos serviços de operação rodoviária. A avaliação da qualidade dos
serviços no Brasil, assim como em outros países, segue o procedimento proposto pelo HCM.
Entretanto, a versão mais recente do manual, o HCM-6 (TRB, 2016), ainda não inclui um mé-
todo que considere o impacto causado pelos AVs na corrente de tráfego. Nesse contexto, este
estudo tem como principal justificativa a necessidade de adaptar o método HCM para análise
do nível de serviço, com instrumentos que considerem o impacto dos AVs na operação das
rodovias.

A fim de suprir essas lacunas, este estudo busca fazer a análise da capacidade, obter os
valores dos coeficientes de ajuste da capacidade (𝐶𝐴𝐹 ) e cálculo do fator de equivalência (𝐸𝐴𝑉 )
para os AVs. As simulações consideram os parâmetros calibrados e velocidade de desejo obtida
para os veículos convencionais em rodovias brasileiras e obtidos em estudos anteriores. A
análise contempla um grande número de cenários para avaliar o impacto de cada variável na
capacidade. Por fim, são propostos modelos de previsão para os valores de𝐶𝐴𝐹 e 𝐸𝐴𝑉 . a partir
dos parâmetros das variáveis controladas das simulações,

1.3 Objetivos e questão de pesquisa

Este trabalho buscou responder, como principal questão de pesquisa: o aumento de veículos
autônomos, do tipo automóveis de passeio, na corrente de tráfego, contribui para melhorias
no desempenho das rodovias no Brasil?

Para responder esta questão, esse trabalho avaliou o impacto na corrente de fluxo com a
transição do cenário com apenas veículos convencionais para um com fluxo misto, composto
de caminhões, automóveis convencionais e autônomos. Para isso, foram estabelecidos os se-
guintes objetivos específicos:

1. Obter um modelo capaz de simular um fluxo misto de veículos autônomos e convencio-
nais com base no modelo de Wiedemann 99 calibrado numa rodovia típica do estado de
São Paulo;

2. Analisar o impacto dos AVs na capacidade de uma rodovia com o aumento gradativo na
frota e em diferentes cenários;



20 Capítulo 1. Introdução

3. Avaliar como as características do tráfego, como o número máximo de AVs em pelotão;
e da rodovia, como o número de faixas, afetam o impacto dos AVs;

4. Obter um modelo preditivo da capacidade a partir da características dos cenários simu-
lados;

5. Estimar um fator de equivalência veicular para os diferentes composições de frotas de
veículos autônomos;e

6. Obter ummodelo para estimativa do equivalente veicular a partir das características dos
cenários.

1.4 Estrutura do texto

Este trabalho está organizado em sete capítulos. O primeiro capítulo consiste na introdução,
justificativa e objetivos da pesquisa. O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre
os conceitos abordados e os principais efeitos do aumento de veículos autônomos na corrente
de tráfego, assim como modelos de simulação e suas aplicações. O Capítulo 3 descreve o mé-
todo proposto para adaptar o HCM e inserir o fator de equivalência para os AVs. O Capítulo
4 descreve modelo de simulação, a construção da rede e os parâmetros utilizados para as si-
mulações e obtenção dos dados sintéticos. O Capítulo 5 disserta sobre o cálculo do fator de
ajuste da capacidade (𝐶𝐴𝐹 ), modelo preditivo e resultados obtidos . No Capítulo 6 são descritos
as estimativas dos fatores de equivalência veicular para os diferentes cenários. Esse capítulo
apresenta um modelo de predição dos fatores de equivalência e avalia o impacto dos veículos
autônomos no nível de serviço O Capítulo 7 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos
futuros.
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Revisão Bibliográfica

Capítulo

2

Tendo em vista a questão de pesquisa e os objetivos estipulados, este capítulo apresenta uma
revisão da literatura com relação aos seguintes aspectos: conceito de veículo autônomo, clas-
sificação e tecnologias utilizadas; uso de microssimuladores para simular AVs; modelos de
car-following, nível de serviço, equivalente veicular, e o uso de modelos preditivos.

A revisão buscou sintetizar os estudos já realizados sobre o tema e contribuir como suporte
para definição da questão de pesquisa, apresentada na Seção 1.3. Na revisão, são descritos os
parâmetros utilizados para as simulações dos AVs, métodos de cálculos do fator de equivalência
e de análises estatísticas, que são tópicos fundamentais para a compreensão da questão de
pesquisa e método proposto para atingir os objetivos.

2.1 Veículos autônomos

Veículos autônomos estão em desenvolvimento e têm atraído um crescente número de pesqui-
sas nas últimas décadas. Os grandes avanços nessa área foram impulsionados pela Agência
de Projetos Avançados dos EUA, e, desde 2004, a tecnologia de veículos autônomos vem se
desenvolvendo com uso, por exemplo, de sensores e aprendizado de máquina (REUSCHENBACH
et al., 2011).

Também conhecidos por automated vehicles (AVs), os veículos autônomos podem mudar a
operação do tráfego em relação à capacidade, segurança e eficiência do fluxo (BIERSTEDT et al.,
2014). Porém, a transitividade para uma frota de veículos autônomos será gradual, assim como
o nível de automação dos veículos (CALVERT; SCHAKEL; LINT, 2017).

Os níveis de automação foram descritos pela SAE (2018) em:
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Nível 0: sem nenhuma automação, algumas tecnologias de avisos como monitor de ponto
cego podem ser incluídas, mas todas as decisões são tomadas pelo motorista;

Nível 1: com assistente de direção, inclui a automação de um ou mais funções específicas
como controle de movimento longitudinal ou lateral;

Nível 2: automação parcial, nesse nível o veículo inclui funções combinadas de automação. O
automóvel pode controlar movimentos de direção longitudinal e lateral;

Nível 3: automação condicional, o motorista ainda é necessário mas não exigido para contro-
lar o ambiente todo instante. O motorista precisa estar hábil para entrar em operação
quando necessário para alguns domínios;

Nível 4: alta automação, o veículo é capaz de controlar as todas funções em determinadas
condições, o motorista tem a opção de controlar o veículo, a operação autônoma total é
limitada a alguns ambientes; e

Nível 5: automação total, o veículo é capaz de controlar todas as funções sob qualquer condi-
ção e ambiente.

AVs com alta automação ainda não estão disponíveis no mercado. A despeito de previsões
otimistas sobre a ampla disponibilidade de AVs num futuro próximo (BIERSTEDT et al., 2014),
previsões sugerem que isso irá acontecer apenas depois de 2025 (NTSA, 2019) ou 2030 (SHLA-
DOVER, 2018), especialmente para os níveis mais altos de automação.

A NTSA (2019), assim como diversas pesquisas presentes na literatura, propõe um conceito
e classificação de veículo autônomo que se diferenciam das propostas por SAE (2018). A fim de
auxiliar a compreensão da presente pesquisa, definiu-se que os veículos autônomos (AVs) são
caracterizados como automóveis de passeio, com tamanho e características físicas similares
ao automóveis convencionais mas com o comportamento de direção ajustado para simular
veículos sem motoristas humanos na direção conforme descreve Sukennik (2018b)

Chen e Englund (2016) estimam que os veículos autônomos, em comparação com os veículos
convencionais, irão apresentar grandes vantagens, que não se devem apenas à autonomia mas
também à conectividade. A conexão permitirá cooperação entre os veículos e a infraestrutura
de tráfego e é conhecida como Vehicle to Infrastructure (V2I) communication.

Além da tecnologia V2I, os novos avanços em sistemas inteligentes de transportes, Intel-
ligent Transportation System (ITS), permitiram equipar veículos com sensores avançados que
fornecem informações e percepção mais ricas do ambiente local e seu entorno. Essas informa-
ções são então compartilhadas entre veículos através de redes, onde os veículos se comunicam
através de comunicação veículo-veículo, em inglês, Vehicle to Vehicle (V2V) communication.

Juntamente com a tecnologia V2I, a V2V e seus algoritmos permitem a percepção ambiental
global de veículos de outros usuários da estrada dentro e fora da linha de visão. A conexão e a



2.2. Impactos de veículos autônomos no tráfego 23

cooperação entre os usuários da via e a infraestrutura possibilitam um intercâmbio de infor-
mações em tempo real e promovem um sistema de transportes mais integrado e sincronizado
(CHEN; ENGLUND, 2016).

Como principal vantagem, os veículos conectados são capazes de fornecer um sistema de
transportes commais informações como distância, velocidade, aceleração, avisos de falhas e de
perigos. Com informações deste tipo, os veículos podem antecipar problemas, o que permite
que sejam mais seguros e mais rápidos em respostas e, como resultado, o espaçamento entre
os veículos pode ser reduzido. Essas características propiciam um aumento da capacidade da
via e redução de ondas de choque; contudo, essa melhoria só é alcançada quando dois ou mais
veículos são equipados com sistema de comunicação e trocam informações, uma vez que a
eficiência do tráfego depende da taxa de veículos conectados no fluxo (VAN AREM; VAN DRIEL;

VISSER, 2006). Por outro lado, sem conectividade, um AV pode perceber apenas os veículos
imediatamente adjacentes a ele, portanto, não pode anteciparmovimentos dos veículos a frente
do veículo que o antecede. Por isso, AVs não conectados podem reduzir a capacidade da via
(MILANES et al., 2014).

Quantificar os impactos dos AVs e sua conectividade nos sistemas de transporte é uma tarefa
complexa, pois deve-se levar em conta as interações entre os veículos e as diferentes frações
de AVs no fluxo. Logo, estudos que avaliem as possíveis situações de tráfego são fundamentais
para compreender melhor os impacto dos veículos autônomos no tráfego.

2.2 Impactos de veículos autônomos no tráfego

Amudança de comportamento dos AVs em relação aos veículos convencionais nas vias causará
impactos nas diferentes características do tráfego, mesmo esperando-se inicialmente níveis de
comunicação muito baixos (SHLADOVER; SU; LU, 2012). Estima-se que a partir de 2030 o percen-
tual de AVs será de aproximadamente 25% e com isso impactos em relação à capacidade, intera-
ção de veículos, congestionamentos, conforto e segurança serão notáveis (CALVERT; SCHAKEL;
LINT, 2017).

Em relação à capacidade, diversos estudos utilizam o headway desejado entre 1,2 e 1,8 se-
gundos para AVs como valor adequado para segurança e operação (VANDERWERF et al., 2002; SH-
LADOVER; SU; LU, 2012; MILANÉS; SHLADOVER, 2014; VAN AREM; VAN DRIEL; VISSER, 2006; PAUWE-

LUSSEN; FEENSTRA, 2010). Com um menor headway, os AVs otimizam o movimento do veículo
na rede e podem aumentar a capacidade (HOOGENDOORN; VAN AREM; HOOGENDOORN, 2014).
Entretanto, o ganho real na capacidade depende dos parâmetros comportamentais adotados
para os veículos. Por conseguinte, os AVs podem proporcionar efeitos positivos ou negati-
vos na capacidade, que podem variar de −5% a 10% quando comparada com a capacidade da
rodovia com veículos tradicionais (MILAKIS et al., 2017).

Outra característica importante dos AVs é a capacidade de realizar manobras de ultrapas-
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sagens de veículos e mudança de faixas. Em relação a essas manobras, Strand et al. (2011) e
Gorter (2015) sugerem que AVs reduzem o número de manobras de mudança de faixa, quando
comparados aos veículos convencionais, o que diminui ondas de choques no tráfego. Porém,
quando os AVs executam mudanças de faixas, em geral elas são executadas mais cedo do que
quando realizadas por humanos (ALKIM; BOOTSMA; HOOGENDOORN, 2007). Essas características
toram o comportamento do AV mais preciso e também podem impactar na capacidade.

O aumento de AVs no fluxo possibilita um fluxo mais homogêneo devido ao seu compor-
tamento determinístico. Por exemplo, quando uma velocidade desejada é definida, o veículo
dificilmente se desviará dessa velocidade (ALKIM; BOOTSMA; HOOGENDOORN, 2007; MARSDEN;

MCDONALD; BRACKSTONE, 2001). O mesmo é observado na aceleração e desaceleração de um
veículo, que geralmente são muito mais suaves em veículos autônomos e contribuem para um
fluxo de tráfego mais estável (HOEDEMAEKER; BROOKHUIS, 1998).

Em fluxo misto de AVs e veículos convencionais, os principais fatores que impactam na
estabilidade do tráfego é a composição da frota emudança de faixa (BURNHAM; SEO; BEKEY, 1974;
KESTING et al., 2008; JERATH; BRENNAN, 2012; XIE; ZHAO; HE, 2019; JIA; NGODUY, 2016). Outro fator
que influencia na estabilidade do tráfego é a formação de pelotões. Quando há mais veículos
conectados no fluxo, os AVs trafegam em pelotões, e, por isso, podem amortecer as ondas de
choque (MAKRIDIS et al., 2018). Nesse contexto, Talebpour e Mahmassani (2016) sugerem que
as oscilações no fluxo e as colisões diminuem à medida que o tamanho do pelotão e a taxa de
veículos conectados no fluxo aumentam.

Outro benefício no uso de AVs de nível 4 ou superior, da classificação da SAE (2018), é a
possibilidade do ocupante realizar atividades de lazer ou trabalho que não são possíveis en-
quanto se está dirigindo. Todavia, como consequência negativa, algumas pessoas podem sentir
desconforto. Por isso é importante que os parâmetros de aceleração e desaceleração não se-
jam elevados, a fim de permitir um deslocamento confortável ao usuário (LE VINE; ZOLFAGHARI;

POLAK, 2015).

No que se refere à segurança viária, estudos recentes buscaram prever o potencial impacto
na segurança de veículos autônomos usando dados históricos de acidentes (HAYES, 2011; FAG-
NANT; KOCKELMAN, 2015). Esses estudos sugerem que a eliminação do erro humano pode re-
duzir a taxa de acidentes em 90%. A segurança viária foi avaliada por diversos estudos em
simuladores (FAN et al., 2013; HUANG et al., 2013; ESSA; SAYED, 2015; SHAHDAH; SACCOMANNO;

PERSAUD, 2015). Esses estudos corroboraram a hipótese de que veículos autônomos melhoram
a segurança viária. Nesse sentido, Papadoulis, Quddus e Imprialou (2019), sugerem que uma
composição de fluxo com 25% de veículos autônomos causam uma redução de conflitos de até
47%, e com 100% de veículos autônomos a redução é de 90% a 94%.
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2.3 Modelos de car-following de veículos convencionais

Os modelos concebidos para simular o comportamento do motorista humano são classificados
dependendo da lógica utilizada. O modelo de Gazis-Herman-Rothery (GHR), conhecido como
modelo geral, tem como pressuposto que a aceleração do veículo seguidor é proporcional à
velocidade do veículo seguido; um exemplo de microssimulador que utiliza esse modelo é o
MITSIM. Os modelos baseados na distância de segurança apoiam-se na suposição de que o
seguidor sempre mantém um espaçamento seguro em relação ao veículo na frente. O software
AIMSUN adotou esse tipo de modelo. Já os modelos psicofísicos utilizam limiares como a
diferença de velocidade mínima entre o seguidor e o líder. Os softwares Vissim e Paramics
adotaram esse modelo (OLSTAM; TAPANI, 2004).

Especificamente, o software Vissim permite usar dois modelos: o modelo Wiedemann 74,
concebido para simular redes de tráfego urbanas, e o modelo Wiedemann 99, indicado para
rodovias rurais (PTV, 2019). Em suma, o modelo é resultado de um processo interativo de ace-
leração e desaceleração determinado pelas características da rede ou próprio veículo. Nesse
processo o motorista de um veículo com velocidade maior desacelera ao encontrar outro veí-
culo à sua frente mais lento até uma velocidademenor que a do veículo à sua frente. Quando há
um espaçamento maior que o espaçamento de segurança, o veículo retorna a acelerar até um
limite que é necessário reduzir a velocidade para evitar uma colisão com o veículo a sua frente
(AYALA, 2013). O modelo Wiedemann 99 possui 10 parâmetros que podem ser calibrados, são
eles:

CC0: (standstill distance) (m) é a distância desejada entre dois veículos parados.

CC1: (following distance) (s) é a distância em segundos que um motorista quer manter do
veículo a sua frente, a uma determinada velocidade; no caso de elevados fluxos, essa
distância se torna valor que tem uma influência determinante na capacidade. O cálculo
da distância de segurança depende de CC0 e CC1.

CC2: (longitudinal oscillation) (m) pode ser interpretado como um incremento de distância
entre veículos além da distância de segurança. É relacionado coma estabilidade do fluxo.

CC3: (perception threshold for following) (s) definido como o tempo antes da distancia de se-
gurança ser alcaçada; inicio do processo de desaceleração.

CC4 e CC5: (m/s) (speed difference) definem a diferença de velocidade durante o processo de
car-following.

CC6: (influence speed on oscillation) (m−1.s−1) influência da distância de following na oscilação
da velocidade do veículo.

CC7: (oscillation during acceleration) (m/s2) influência na oscilação da aceleração do veículo
em relação ao veículo da frente.
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CC8: (acceleration starting from standstill) (m/s2) aceleração desejada quando um veículo está
em repouso e inicia o movimento. Limitado pela função de desempenho do veículo.

CC9: (acceleration at 80 km/h) (m/s2) valor de aceleração desejada do veículo a uma velocidade
de 80 km/h, limitada pela função de aceleração.

Esse modelo possibilita o ajuste da distância de visibilidade de outros veículos ou objetos
além no número de veículos e objetos observados ao mesmo tempo. A troca de faixa é regida
com base em um modelo complementar e com um menor número de parâmetros pelo modelo
default do simulador Vissim. São alguns deles:

General behavior: define em quais faixas os veículos podem ultrapassar.

Mínimo headway - front/rear: a distância mínima entre dois veículos que devem estar dis-
poníveis após uma mudança de faixa.

Safety distance reduction factor: relaciona o espaço existente entre os veículos com a dis-
tancia de segurança para determinar se uma mudança de faixa será realizada.

Maximum deceleration for cooperative braking: especifica a máxima desaceleração que
um veículo realiza para facilitar uma ultrapassagem a sua frente.

To slower lane if collision time above lane: define a distância mínima para que um veículo
possa mudar para a faixa mais lenta.

Cooperative lane change: opção que permite o veículo seguidor desacelerar e ceder espaço
para que o da sua frente possa mudar de faixa.

O modelo de Wiedemann, utilizado no Vissim, apresenta o maior número de parâmetros, o
que pode tornar mais complexo o trabalho de calibração, mas quando devidamente calibrado
é eficiente para representação do comportamento de direção do motorista humano (OLSTAM;

TAPANI, 2004).

2.4 Microssimuladores para modelagem de AVs

Nos últimos anos, os microssimuladores de corrente de tráfego rodoviário passaram a ser uti-
lizados para avaliar os impactos dos veículos autônomos no fluxo de veículos.

As primeiras simulações de veículos autônomos consistiam em simulações que incluíam um
sistema de simulação de rede personalizado, alguns sistemas eram compostos por plataformas
de simulações integradas de vários níveis, como por exemplo a simulação independente dos
sensores, da rede e de gerenciadores de tráfego centralizados (VAN NOORT; VAN AREM; PARK,
2010; O’HARA et al., 2012; PEREIRA; ROSSETTI, 2012; LI et al., 2013). Os principais softwares usados
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nessas simulações foram o SUMO e MAS–T2er Lab para a simulação de trafego, USARSIM,
MDDVS PreScan para simulação de sensores NS2 e NS3 para simulação da rede (PAPADOULIS;
QUDDUS; IMPRIALOU, 2019). Estes estudos envolviam maior tempo de processamento e neces-
sidade de processadores robustos. Os resultados gerados pelas simulações, por não serem de
software livre, eram difíceis de serem comparados. Além disso, esses estudos careciam de
validação em dados de campo, e eram, portanto, menos confiáveis (LI et al., 2013).

Nikolos, Delis e Papageorgiou (2015) propuseram uma abordagem macroscópica para exa-
minar o impacto de AVs, baseado na cinética dos gases. Esse modelo, entretanto, não foi capaz
de representar adequadamente as diferenças dinâmicas que caracterizam o veículo entre os
diferentes modos de operação.

Para a avaliação dos efeitos dos AVs na operação do tráfego, o modelo de FHWA (2015)
baseia-se em uma estrutura de modelagem analítica conhecida como Volpe CAV Analysis Fra-
mework. Este modelo é capaz de fazer uma avaliação quantitativa dos impactos dos AVs na
corrente de tráfego e em vários níveis de automação. Outro modelo já utilizado é o FAST,
desenvolvido por Arnaout e Arnaout (2014), que opera em nível microscópico mas avalia as
medidas de segurança e operação viária em nível macroscópico. Atualmente, os projetos Volpe
e FAST seguem em construção para a modelagem em microssimulação (TRB, 2018).

OMIXIC é um simulador de tráfegomicroscópico, não comercial, desenvolvido pela Organi-
zação Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada. Esse simulador atualiza os parâmetros como
velocidade e aceleração dos veículos a cada 0,1 segundos e com base nas posições dos veículos
do entorno e parâmetros destes, ele simula os movimentos dos automóveis (VAN AREM; VAN

DRIEL; VISSER, 2006). O modelo MIXIC foi usado para o desenvolvimento de um banco de testes
de simulação para veículos com comunicação, mas nas pesquisas com ele realizadas modelou-
se apenas um valor de volume de tráfego, e, embora seja um modelo mais desenvolvido, este
não é de acesso livre.

Uma alternativa interessante para avaliar o impacto de AVs usandomodelos comercialmente
disponíveis é a criação de módulos externos (external drivers) para representar o comporta-
mento de AVs. Modelos utilizando external drivers foram desenvolvidos recentemente (SHLA-
DOVER; SU; LU, 2012; SHI; HE; HUANG, 2019; TRB, 2018). Esses modelos possuem como vantagem
a maior personalização das regras de comunicação e comportamento de direção, porém esses
modelos carecem de validação do modelo com dados obtidos em campo.

Recentemente, outros autores (STANEK et al., 2018; MORANDO; TRUONG; VU, 2017; DFT, 2016;
SANUSI et al., 2019) alteraram os parâmetros padrão do modelo de direção no Vissim para simu-
lar o comportamento de condução conectado e autônomo com base nos valores encontrados
na literatura. Nesse contexto, um amplo estudo, utilizando o modelo de Wiedemann 99, foi
realizado pelo projeto CoEXist (SUKENNIK, 2018b), financiado pela União Europeia, que visa
analisar os impactos no tráfego causados com coexistência de veículos autônomos e conven-
cionais na operação nas cidades (RAHAL et al., 2017). Essa pesquisa tem grande relevância na
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área, pois utilizou dados reais de veículos autônomos trafegando em vias reais.

Os dados coletados por Sukennik (2018b) foram obtidos em campo, com veículos autôno-
mos desenvolvidos pela empresa TNO. Os dados foram coletados em rodovias com diferentes
limites de velocidade, geometria da via, proporção de veículos convencionais e usando 3 tipos
de AVs. A obtenção dos dados para calibração do modelo foi realizada através de diversos sen-
sores e equipamentos (IBEO LiDAR, OXTS RTK-GPS, MOVE CAN interface e vídeo imagens)
que captavam a posição, a distância, a velocidade e a aceleração dos veículos ao entorno do
AV; a junção dos dados dos diferentes sensores possibilitaram extrair informações precisas da
posição dos veículos AVs equipados em relação aos veículos convencionais, e informações de
comportamento de direção do AV na rodovia como: aceleração, torque, velocidade, aciona-
mento dos freios, classificação realizada pelo AV dos objetos próximos ao veículo entre outros
(PETER et al., 2018).

Os dados coletados foram processados e filtrados para obtenção dos parâmetros da calibra-
ção no modelo de Wiedemann 99, descrito na Seção 2.3. O parâmetro do modelo responsável
pelo espaçamento desejado entre dois AVs (CC0) foi obtido quando os AVs estavam parados
em um cruzamento semaforizado. Os demais parâmetros do modelo de Wiedemann 99 foram
obtidos com base nas velocidades e aceleração dos veículos analisados (PETER et al., 2018) .

Os resultados do projeto CoEXist sugerem uma relação linear entre a o headway e a veloci-
dade quando dois AVs andam em pelotão. Nesse caso a variação no comportamento de direção
humana é substituída pela maior precisão e natureza determinística dos equipamentos e algo-
ritmos técnicos. Com a comunicação V2V, os veículos de teste foram capazes de trafegar com
segurança com headway entre 0,6 e 0,3 segundo. Após a desconexão da comunicação V2V, o
veículo se adaptou à maior distância de headway por motivos de segurança (PETER et al., 2018).

2.5 Nível de serviço

Ainda que exista uma grande quantidade de estudos sobre AVs, poucos buscaram compreender
os seus impactos na qualidade do serviço operado na rede.

Para estimar a qualidade da operação de rodovias, o Highway Capacity Manual (HCM) pu-
blicado pelo TRB (2016) utiliza medidas como a densidade veicular em veículos/km/faixa, pois
a densidade é a medida de serviço que melhor representa a percepção do usuário sobre a qua-
lidade do serviço (WASHBURN; RAMLACKHAN; MCLEOD, 2004). O procedimento proposto pelo
HCM é utilizado no Brasil para analisar a necessidade de melhorias nas rodovias. Esse proce-
dimento é recomendado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT,
2006), ao estabelecer diretrizes básicas para a elaboração de projetos e estudos rodoviários e
na realização de diagnósticos da condição operacional de uma rodovia.

Para prever o impacto dos AVs no nível de serviço de uma rodovia, Shi e Prevedouros (2016)
propõem uma adaptação de parâmetros utilizados pelo HCM, uma vez que fatores relaciona-



2.6. Fator de equivalência veicular 29

dos ao comportamento humano disponíveis no HCM não seriam mais representativos para
automóveis autônomos. Este estudo sugere uma melhoria do nível D para o C caso houvesse
uma taxa 7% de AVs no fluxo. No entanto, essa pesquisa utiliza simulação de Monte Carlo que
não considera as interações entre os veículos.

Em outro estudo que considerou o nível de serviço, Melson et al. (2018) utilizaram o modelo
MIXIC para avaliar a deterioração ou melhoria no nível de serviço em trechos de rodovias
com dispositivos de acessos. Este trabalho apresentou como limitação a avaliação do nível de
serviço apenas nas regiões de dispositivos de acesso de uma rodovia.

O procedimento proposto pelo HCM para análise do nível de serviço das rodovias é definido
para condições básicas de fluxo de tráfego. Para esta análise considera-se que a corrente de
trafego é composta apenas por automóveis. A conversão do fluxo observado na rodovia em
fluxo de veículos de passeio equivalente baseia-se no fator de ajuste para presença de veículos
pesados no tráfego, que é calculado em função da porcentagem de caminhões e fatores de
equivalência para os caminhões.

No caso de veículos pesados, o fator de equivalência já foi estimado em diversos estudos no
Brasil (PIVA; SETTI, 2015; DEMARCHI; SETTI, 2007; CUNHA; SETTI, 2016; CARVALHO, 2018). No en-
tanto, para AVs, não foi encontrado, na literatura, estudos que estimem o fator de equivalência
veicular.

2.6 Fator de equivalência veicular

O fator de equivalência veicular (𝐸𝑖 ), que expressa quanto um veículo impacta em relação a
um automóvel de passeio, pode variar em função das características físicas dos veículos, com-
posição da frota e características geométricas da rodovia. Esse fator possui a finalidade de
conversão de uma corrente de tráfego com composição mista para uma corrente composta
apenas por veículos convencionais. Além disso, de forma quantitativa, o fator de equivalên-
cia permite avaliar o impacto do veículo em estudo na operação da rodovia (TRB, 2016). O
HCM, (TRB, 2016, p. 12-36), apresenta valores tabelados para a conversão de veículos pesados
para veículos de passeio equivalentes, até o presente, contudo, o HCM não inclui fatores de
equivalência para AVs.

A literatura apresenta diversos métodos para o cálculo dos fatores de equivalência veicular,
os principais são descritos nesta seção, mas suas abordagens são distintas e isso impossibilita
a comparação dos fatores obtidos em cada método.

O precursor de todos os métodos foi o método de Huber (1982), que foi proposto para a
obtenção do equivalente veicular para veículos pesados. Esse método é calculado através da
relação entre o fluxo de uma corrente apenas com automóveis e outra mista (automóveis e
veículos pesados), ambas com o mesmo nível de impedância.

O fator de equivalência foi também estimado por diferentes abordagens além do método de
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igual impedância (HUBER, 1982), como o método baseado na mesma taxa de fluxo de tráfego
(ALECSANDRU; ISHAK; QI, 2012), em headways (KRAMMES; CROWLEY, 1986), em atraso veicular
(CUNAGIN; MESSER, 1983; CHITTURI; BENEKOHAL, 2007), e em pelotões (VANAERDE; YAGAR, 1984).

O método de Huber (1982) foi generalizado para mais de um tipo de caminhão por Sumner,
Hill e Shapiro (1984). Para eliminar possíveis erros do método de Sumner, Hill e Shapiro (1984),
Demarchi e Setti (2007) sugerem uma fórmula com cálculo único equivalente veicular para
considerar n tipos de veículos na corrente:

𝐸𝑚 =
1

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑝𝑖

(
𝑞𝑏

𝑞𝑠
− 1

)
+ 1, (2.1)

em que 𝐸𝑚 é o fator de equivalência segregado para todos os veículos na corrente de fluxo
misto, 𝑝𝑖 é a porcentagem de veículos do tipo 𝑖 , 𝑞𝑏 é o fluxo básico, apenas com automóveis e
𝑞𝑠 é o fluxo para o qual deseja-se determinar os fatores de equivalência.

Os valores de equivalentes veiculares foram calculados para veículos pesados em rodovias
brasileiras por (PIVA; SETTI, 2015). A obtenção dos valores de 𝐸𝑇 permitiu a obtenção de um
modelo paramétrico para estimar esses valores. Esse modelo se restringiu a calcular o 𝐸𝑇

considerando apenas a porcentagem de caminhões no fluxo como variável independente.

O método de HCM 2010 estima o fator de equivalência veicular adotando o método de igual
densidade, mas foi constatado que em condições reais esse método subestima o impacto dos
veículos pesados na operação das rodovias, por isso foi alterado na versão posterior do HCM
(ZHOU et al., 2018).

No HCM-6 (TRB, 2016), o fator de equivalência dos caminhões é estimado através de simula-
ções, com base no 95º percentil da taxa de fluxo para o fluxo misto (automóveis e caminhões)
e o fluxo base (apenas com automóveis) conforme a seguinte fórmula:

𝑃𝐶𝐸 =
𝑓𝑎𝑜 − 𝑝𝑎 𝑓𝑚

𝑝𝑡 𝑓𝑚
(2.2)

na qual 𝑓𝑎𝑜 representa o 95º percentil da taxa de fluxo da simulação do cenário apenas com
automóveis (veíc/h), 𝑓𝑚 o 95º percentil da taxa de fluxo da simulação do cenário com fluxo
misto (veíc/h), 𝑝𝑡 a proporção de caminhões no fluxo (decimal), 𝑝𝑎 a proporção de automóveis
(decimal) e 𝑃𝐶𝐸 representa o equivalente veicular (passenger car equivalent) (DOWLING et al.,
2014).

Esse mesmo método foi utilizado por Zhou, Rilett e Jones (2019) para estimar os fatores de
equivalência veicular dos veículos pesados para rodovias locais em Nebraska. Zhou, Rilett e
Jones (2019) sugerem que o procedimento do HCM, quando aplicado sem considerar as con-
dições locais, também subestima o impacto dos veículos pesados na operação das rodovias.
Isso indica que os fatores de equivalência devem ser adaptados para as condições locais das
rodovias e dos motoristas.



2.7. Modelo de árvore de decisão 31

Uma outra limitação do método do HCM-6 é a suposição que todos tipos de veículos pos-
suem a mesma velocidade de fluxo livre, o que pode não ser verificado na prática, já que AVs
possuirão velocidades desejadas diferentes dos veículos convencionais, pois a velocidade de
desejo dos AVs é um valor determinístico e depende da velocidade máxima regulamentada da
via (SUKENNIK, 2018b).

Para a estimativa do valor do fator de equivalência para veículos pesados, Zhou, Rilett e
Jones (2019) propõem equações paramétricas não lineares, esses modelos apresentaram grande
um grande número de parâmetros, e devido à sua complexidade seus parâmetros são de difícil
interpretação. Dowling et al. (2014) sugerem um modelo obtido por regressão linear, cujos
parâmetros correspondem a atributos de cada cenário simulado.

2.7 Modelo de árvore de decisão

O modelo de árvore de decisão é um modelo não paramétrico, muito utilizado em estudos
exploratórios, pois permite a classificação e análise de grandes bancos de dados. Esse modelo
estrutura os dados em grupos com regras hierárquicas e tem como principal vantagem, quando
comparado à regressão linear, o fato de não exigir pressuposições matemáticas para aplicação
do modelo.

O algoritmo CART foi desenvolvido, inicialmente, por Breiman et al. (1984) e tem sido am-
plamente empregado na psicologia, indústria e engenharia. Na área de transportes, a aplicação
do CART já foi utilizada para análise de segurança viária e previsão de acidentes (ABDEL-ATY
et al., 2005; CHEN et al., 2000; PANDE; ABDEL-ATY; DAS, 2010), como modelos de previsão de gera-
ção de viagens (PIANUCCI; PITOMBO, 2019; WASHINGTON; WOLF, 1997), para determinar o fator
de correção de emissão de poluentes por veículos motorizados (WASHINGTON;WOLF; GUENSLER,
1997), e para determinar os fatores mais importantes no nível de serviço do nível do transporte
público (DE OÑA; DE OÑA; CALVO, 2012).

O modelo de árvore de decisão pode ser descrito por três etapas. Na primeira entapa, a
partir de uma amostra de dados para o treinamento, é processado o crescimento da árvore.
O princípio básico dessa etapa é a partição binária dos nós, que sequencialmente divide os
dados em grupos menores, para maximizar a homogeneidade dos nós terminais, chamados
nós filhos. Assim, cada nó filho é mais homogêneo que seu nó de origem, conhecido como
nó pai. Na execução desse processo, as diversas possibilidades de variáveis para a divisão
são analisadas pelo algoritmo e é selecionada a variável que resulta na redução de impurezas
dos nós filhos. A medida de impureza para árvores de regressão é a redução da variância da
variável dependente em cada nó, que é expressa pela seguinte equação:

𝐼𝑉 (𝑛) =
1
|𝑆 |2

∑︁
𝑖∈𝑠

∑︁
𝑗∈𝑠

1
2
(
𝑥𝑖 − 𝑥 𝑗

)2 − ©« 1
|𝑆𝑡 |2

∑︁
𝑖∈𝑠𝑡

∑︁
𝑗∈𝑆𝑡

1
2
(
𝑥𝑖 − 𝑥 𝑗

)2 + 1��𝑆 𝑓 ��2 ∑︁
𝑖∈𝑠𝑓

∑︁
𝑗∈𝑠𝑓

1
2
(
𝑥𝑖 − 𝑥 𝑗

)2ª®¬ (2.3)
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em que 𝐼𝑉 (𝑛) : redução da variância no nó 𝑛;
𝑆 : conjunto da amostra de treinamento;
𝑆𝑡 : conjunto da amostra do qual o valor da variável explicativa é verdadeiro;
𝑆 𝑓 : conjunto da amostra do qual o valor da variável explicativa é falso;
𝑥𝑖 : valor da variável dependente da amostra teste; e
𝑥 𝑗 : valor da variável dependente da amostra que compõe o nó 𝑛.

O processo de divisão continua até uma das regras de parada ser atingida. As regras de
parada são: o valor limite de redução de impureza, ou número de níveis hierárquicos da árvore
ou número mínimo de observações nos nós. O valor previsto para as observações contidas nos
nós terminais é a média da variável dependente do subgrupo que a compõe (BREIMAN et al.,
1984).

A segunda etapa é a poda. A poda representa a redução ou eliminação dos ramos que acres-
centam pouco poder preditivo ao modelo. O limite dos ramos depende de cada situação. A
terceira etapa é a seleção da árvore que consegue predizer melhor os resultados com o menor
tamanho e número de ramos (DE OÑA; DE OÑA; CALVO, 2012).

A seleção da melhor árvore é fundamental para a obtenção de ummodelo eficiente. Árvores
muito grandes podem resultar em modelos com overfit que, quando aplicados a outros bancos
de dados, podem não prever com acurácia. Por outro lado, árvores muito simples e curtas
resultam em nós com maior variância, o que compromete a qualidade da previsão do valor da
variável dependente.

A importância de uma variável independente para o modelo é definida como a soma ponde-
rada de todas melhorias obtidas das divisões na árvore quando essa variável é utilizada como
divisor. O valor da importância é representado normalizado em relação ao maior valor obtido.
Após calibrado, o modelo é aplicado em outra amostra de dados para a validação, conhecida
como amostra teste e pode-se estimar a qualidade do modelo através de medidas de erros.

Posto isso, a proposta deste trabalho é avaliar, utilizando-se da modelagem microscópica,
quais são os impactos de AVs em uma rodovia a partir da estimativa do fator de equivalência
veicular. O método proposto para esta pesquisa é descrito no capítulo a seguir.
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Capítulo

3

O presente estudo tem como objetivo compreender como o aumento da penetração de AVs na
corrente de tráfego afeta o desempenho das rodovias no Brasil. Esse estudo delimitou a análise
apenas para automóveis de passeio autônomos; os veículos pesados inseridos nos cenários
representam caminhões convencionais.

Esse estudo utilizou-se de uma adaptação do método utilizado pelo HCM-6 para incorporar
o impacto da presença de veículos pesados no tráfego. Para tanto, propõe-se uma extensão no
método usado no HCM-6 para determinação do nível de serviço através de um fator de ajuste
𝑓𝐴𝑉 que incorpore o efeito dos AVs na corrente de tráfego.

3.1 Introdução

No caso dos caminhões, o HCM-6 ajusta a demanda através de (TRB, 2016, p. 12-33):

𝑣𝑝 =
𝑉

𝐹𝑃𝐻 × 𝑁 × 𝑓𝐻𝑉
(3.1)

na qual 𝑣𝑝 é a taxa de fluxo em veic/h/faixa; 𝑉 é o volume horário (automóveis e veículos
pesados), em veic/h; 𝐹𝑃𝐻 é o fator de pico horário, que transforma o volume horário na taxa
de fluxo dos 15 minutos mais movimentados da hora; 𝑁 é o número de faixas; e 𝑓𝐻𝑉 é o fator
de ajuste para a presença de veículos pesados no tráfego.

A Equação 3.1 transforma o volume horário 𝑉 numa taxa de fluxo equivalente, que corres-
ponde a uma corrente de tráfego contendo apenas automóveis, que tem a mesma qualidade
de serviço que a corrente de tráfego que contém automóveis e caminhões e AVs. O fator de
ajuste para veículos pesados (𝑓𝐻𝑉 ) é sempre menor que um, porque os caminhões sempre têm
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impacto maior que os automóveis na qualidade de serviço, e é calculado por (TRB, 2016, p.
12-33):

𝑓𝐻𝑉 =
1

1 + 𝑃𝑇 (𝐸𝑇 − 1) , (3.2)

em que 𝑃𝑇 é a fração de caminhões no tráfego (decimal); e 𝐸𝑇 é o fator de equivalência dos
caminhões para as condições específicas do trecho analisado.

No HCM-6, o equivalente veicular 𝐸𝑇 é calculado através de um processo complexo, que
resumidamente consiste em (ZHOU; RILETT; JONES, 2019; LIST; YANG; ROUPHAIL, 2015):

1. Obter gráficos de fluxo-densidade para o a corrente de tráfego base (só automóveis) e a
a corrente de tráfego misto (autos+caminhões);

2. Calcular o coeficiente de ajuste da capacidade (𝐶𝐴𝐹 );

3. Ajustar o modelo de previsão do 𝐶𝐴𝐹 ;

4. Estimar os valores do 𝐶𝐴𝐹 para condições específicas; e

5. Estimar dos valores do 𝐸𝑇 para condições específicas da via e do tráfego.

Como o método calcula equivalentes para mesma capacidade (LIST; YANG; ROUPHAIL, 2015), o
HCM-6 define o coeficiente de ajuste da capacidade (𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥 ) como a relação:

𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥 =
𝐶𝑚𝑖𝑥

𝐶𝑎𝑢𝑡𝑜

, (3.3)

em que 𝐶𝑚𝑖𝑥 é a capacidade do trecho com fluxo misto (automóveis e caminhões); e 𝐶𝑎𝑢𝑡𝑜 é a
capacidade do trecho com uma corrente composta apenas por automóveis, também chamada
de fluxo base. No caso dos caminhões, o valor de 𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥 é sempre menor que um e é usado
para obter o fator de equivalência dos caminhões 𝐸𝑇 através de (ZHOU; RILETT; JONES, 2019):

𝐸𝑇 =
1 − (1 − 𝑃𝑇 )𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥

𝑃𝑇 ×𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥

. (3.4)

A pesquisa aqui relatada visa adaptar o método do HCM-6 para que esse possa incorporar,
na estimativa do nível de serviço, o impacto devido à presença de AVs na corrente de tráfego,
através de um fator de ajuste 𝑓𝐴𝑉 , que seria calculado através da expressão:

𝑓𝐴𝑉 =
1

1 + 𝑃𝐴𝑉 (𝐸𝐴𝑉 − 1) , (3.5)

em que 𝑃𝐴𝑉 é a fração de AVs na corrente de tráfego; e 𝐸𝐴𝑉 é o fator de equivalência dos AVs
para as condições específicas do tráfego e da via, calculado por meio de:

𝐸𝐴𝑉 =
1 − (1 − 𝑃𝐴𝑉 )𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥

𝑃𝐴𝑉 ×𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥

, (3.6)
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com𝐶𝐴𝐹𝑚𝑖𝑥 correspondendo ao𝐶𝐴𝐹 da corrente composta por automóveis, caminhões e AVs.
A demanda 𝑣𝑝 seria ajustada através da equação:

𝑣𝑝 =
𝑉

𝑃𝐻𝐹 × 𝑁 × 𝑓𝐻𝑉 × 𝑓𝐴𝑉
(3.7)

e os passos subsequentes do método para determinação do nível de serviço do HCM-6 pode-
riam ser aplicados sem nenhuma modificação.

3.2 O método proposto

Já que os AVs ainda estão em fase de testes e, por consequência, seria impossível observar seu
impacto em trechos de rodovias, esta pesquisa consistiu num estudo prospectivo, que usou
dados sintéticos, gerados por simulações. Resumidamente, o método usado pode ser descrito
pelas seguintes macroetapas:

1. Geração dos dados sintéticos;

2. Obtenção e análise do 𝐶𝐴𝐹 para os cenários simulados; e

3. Obtenção e análise do fator de equivalência para AVs para os cenários simulados.

Essas macroetapas são descritas resumidamente a seguir.

3.2.1 Geração dos dados sintéticos

Os dados sintéticos foram obtidos de simulações realizadas no Vissim 2020, que é capaz de
simular AVs (SUKENNIK, 2018a). Os parâmetros comportamentais e desempenho veicular dos
automóveis e caminhões (HDVs) do Vissim foram recalibrados para melhor representar o com-
portamento do tráfego em rodovias brasileiras em estudos anteriores do mesmo grupo de pes-
quisa (BETHONICO, 2016; CARVALHO; SETTI, 2019). Os AVs simulados foram de nível 4, com base
na classificação da SAE (2018), uma vez que são automóveis que podem operar sem motorista
em um ambiente específico, nesse caso em rodovias.

Posto isso, um conjunto de mais de 25 mil cenários, em que se variava aspectos do tráfego
(taxa de penetração de AVs, composição da frota de AVs, ou seja, proporção de cada tipo de
AV inserido, tamanho máximo dos pelotões de AVs, e proporção de caminhões no tráfego) e
da via (número de faixas de tráfego, e inclinação longitudinal e comprimento do aclive) foi
simulado sob diversos volumes de tráfego, até atingir a capacidade. Os dados de fluxo de cada
cenário foram obtidos a partir de sensores instalados ao longo da rodovia que registravam a
velocidade e características do veículo que trafegava na rodovia. Esses dados foram utilizados
para obtenção da capacidade em cada cenário e nas etapas posteriores da pesquisa

A geração dos dados sintéticos é apresentada em detalhes no Capítulo 4.



36 Capítulo 3. Método

3.2.2 Coeficiente de ajuste da capacidade

A segunda macroetapa do método, que está detalhada no Capítulo 5, trata da obtenção e da
análise dos fatores que impactam os valores do𝐶𝐴𝐹 para os cenários simulados. Os valores do
𝐶𝐴𝐹 foram obtidos usando-se a Equação 3.3, com base em fluxos para intervalos de 5 minutos,
adotando-se o 95o¯ percentil da distribuição de fluxos simulados para cada cenário.

Uma série de análises estatísticas foram usadas para identificar os fatores que impactam o
valor de 𝐶𝐴𝐹 e um modelo para predizer seu valor em função de características da via e do
tráfego foi ajustado através de regressão múltipla e validado com um outro conjunto de dados
sintéticos.

3.2.3 Fator de equivalência veicular

Amacroetapa final do método consiste em obter valores do fator de equivalência veicular para
AVs simulados, ou seja, os automóveis de passeio autônomos. O fator de equivalência dos AVs
foi calculado para cada cenário, considerando a taxa de penetração de AVs no fluxo através
da Equação 3.6. Uma vez obtidos esses valores, foi ajustado um modelo de árvore de decisão
para estimar o valor de 𝐸𝐴𝑉 em função de características da via e do tráfego. A acurácia desse
modelo foi avaliada através de medidas de erro.

Foi proposta, para o cálculo de valores de 𝐸𝐴𝑉 , uma forma simples e rápida da estimativa
do efeito da presença de AVs na qualidade de serviço. O Capítulo 6 apresenta em detalhes o
processo de obtenção dos valores do equivalente veicular e o modelo para sua estimativa.

Nos próximos capítulos, são descritas as etapas de geração de dados sintéticos, análise do
CAF, obtenção do fator de equivalência e modelo de previsão.
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Com base na revisão da literatura, fica evidente que a implementação de AVs na corrente de
tráfego afeta o desempenho das rodovias. Além disso, os modelos microscópicos testados até
então ajudam a prever que veículos autônomos contribuem para melhorar a estabilidade e, em
alguns casos, a capacidade das rodovias. Contudo, a grandeza desse impacto em diferentes
situações exige uma análise que considere o comportamento dos motoristas e características
dos veículos da região de estudo.

Os AVs ainda estão em fase de teste e, por isso, foram realizadas simulações usando o mi-
crossimulador Vissim 20 (PTV, 2019), com uma versão recalibrada para melhor representar os
comportamentos dos veículos convencionais do estado de São Paulo (veículos de passeio e
veículos pesados). A geração dos dados sintéticos pelo simulador é explicada nas seções a se-
guir, que descrevem a construção da rede, inserção dos parâmetros e das funções calibradas e
execução das simulações.

4.1 Construção da rede das simulações

Para esse estudo, a rede foi criada de forma semelhante a apresentada no estudo de Zhou, Rilett
e Jones (2019), com um trecho inicial de 4 km, que tem a finalidade de permitir que os veículos
alcancem o trecho seguinte de forma estável. O trecho intermediário, com 8 km de extensão,
possui inclinação e número de faixas variável de acordo com o cenário, e nele estão instalados
5 sensores usados para a coleta dos dados. O trecho de saída possui 2 km e declive de -2 %, e
tem como finalidade escoar o fluxo para o final da rede (Figura 4.1). O limite de velocidade da
rodovia é de 100 km/h.
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Os sensores foram instalados a 500 m, 1000 m, 2000 m, 4000 m e 8000 m, em relação ao
início do segmento de coleta de dados. Cada sensor foi instalado por faixa, e registra o tempo
de percurso de uma distância fixada em 50 metros, o tipo do veículo e faixa de ocupação.

Figura 4.1 – Representação do trecho da rede simulada (sem escala)

4.2 Entrada de veículos na rede

A entrada de veículos foi configurada para valores estocásticos de headways com base em uma
distribuição de Poisson, cuja média é o volume a ser simulado. O objetivo era inserir veículos
até encontrar a capacidade máxima de fluxo da rodovia, por isso, cada cenário foi simulado,
com 5 níveis de fluxo de entrada de veículos, com aproximadamente 50%, 60%, 75%, 90% e 100%
do máximo fluxo possível na rede.

A capacidade máxima da rede foi estimada a partir de um cenário hipotético com 60% de
AVs do tipo all knowing (que são AVs com maior comunicação V2V, realizam manobras mais
precisas e são capazes de trafegar commenores headways, como descritos na Seção 4.5), 15% de
caminhões e inclinação da rampa de 0%. Esses parâmetros foram adotados, porque resultam na
maior capacidade entre todos os cenários a serem analisados. A média de 50 simulações deste
cenário resultou em um fluxo máximo em um intervalo de 5 minutos de 2.600 veic/h.faixa. Por
conseguinte, os fluxos de entrada adotados para cada cenário foram de 1200, 1600, 2000, 2400
e 2600 veículos por hora por faixa.

4.3 Perfil de velocidade dos automóveis convencionais

A distribuição de velocidade desejada default do Vissim para veículos convencionais pode
não representar as condições locais, por isso, ela deve ser ajustada para as características dos
veículos e do comportamento de direção dos motoristas em cada país. Nesse estudo, ela foi
ajustada para as condições locais, com base em dados reais.

A coleta dos dados das velocidades dos automóveis convencionais para recalibração da dis-
tribuição de velocidade desejada foi realizada a partir de um vídeo da rodovia, com duração
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de 1 hora no período entre picos, por uma câmera de CFTV, cobrindo um trecho de rodovia
de pista dupla onde a velocidade máxima regulamentada é 100 km/h. A velocidade média no
espaço dos veículos foi obtida através de um método baseado em visão computacional desen-
volvido numa pesquisa anterior (MARCOMINI; CUNHA, 2018). Esse programa é composto de uma
sequência de algoritmos que identifica as bordas dos veículos e calcula as velocidades médias
com base no tempo de trajeto de uma distância preestabelecida de 50 metros.

Após a coleta de dados e a classificação de acordo com o tipo de veículo, foram aplicados
filtros para a retirada de possíveis erros ou de veículos em pelotão. Essa etapa é necessária
para a obtenção de uma amostra de veículos que trafegam em condições de fluxo livre, sem a
influência de um veículo a sua frente. Os critérios adotados para filtros dos dados foram: fluxo
baixo, menor que 500 veic/h/faixa (TRB, 2016 p. 12-27), e headway maior que 8 segundos em
relação ao veículo da frente (AL-KAISY; DURBIN, 2011).

A amostra filtrada resultou em 205 observações de velocidade em fluxo livre, no qual o valor
máximo observado foi de 131 km/h e o mínimo de 56 km/h. As estatísticas descritivas desta
amostra são dadas na Tabela 4.1. O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov foi aplicado
aos dados de velocidade, e sugere que os dados são significativamente normais,𝐷 (205) = 0, 05,
𝑝 = 0, 20 (𝑝 > 0, 05).

Os valores acumulados das velocidade em fluxo livre compuseram a curva de velocidade de
desejo dos motoristas locais. A Figura 4.2 permite observar que aproximadamente 80% dirige
dentro do limite da via, nesse caso 100 km/h, e 94% dirige com velocidade média de até 110
km/h.

Quando comparado com a curva default para rodovias de 100 km/h, na Figura 4.3 é possível
observar que, caso a curva default fosse aplicada, a velocidade de desejo dos motoristas seria
superestimada; logo esse ajuste foi importante para adequar o Vissim às condições relativas à
frota e ao comportamento do motorista local.
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Figura 4.2 – Histograma da velocidade desejada dos automóveis convencionais observada na amostra obtida para
a rodovia brasileira
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Tabela 4.1 – Estatísticas descritivas da amostra de velocidades em fluxo livre

Velocidade (km/h)

Média 92,91
Mediana 94,00
Moda 96,00
Desvio padrão 12,61
Curtose 0,50
Assimetria 0,04
Mínimo 56,00
Máximo 131,00

Figura 4.3 – Distribuição da velocidade desejada recalibrada com a amostra obtida e distribuição default software
Vissim (PTV, 2019)

4.4 Parâmetros para simulação dos veículos convencionais

Os parâmetros do Vissim, que foram recalibrados para melhor representar o comportamento
do tráfego em rodovias brasileiras, foram os coeficientes do modelo de Wiedemann 99, a ve-
locidade de desejo para os automóveis; para os caminhões, foram modificados o tamanho dos
veículos, e as distribuições da relação de potência/massa e a aceleração desejada dos veículos
pesados. Para as demais configurações do software foram mantidos os valores predefinidos
pelo fabricante.

A Tabela 4.2 mostra os valores dos parâmetros dos modelo de car-following (Wiedemann 99)
e de mudança de faixa, que foram recalibrados por Bethonico (2016), para melhor representar
o comportamento do tráfego numa rodovia típica do estado de São Paulo. A Tabela 4.2 também
compara esses valores com os valores default do Vissim.

Os veículos pesados foram categorizados de acordo com Cunha, Modotti e Setti (2008) e
suas proporções foram inseridas conforme proporção descrita na Tabela 4.3. A categorização
é importante, uma vez que cada classe de caminhão tem diferentes funções calibradas de peso,
potência e aceleração (CARVALHO; SETTI, 2019).

O comprimento dos veículos pesados foi alterado para as 4 categorias, e ajustou-se um com-
primento médio de 7 metros para caminhões do tipo leves, 10 metros para caminhões médios,
15 metros para caminhões pesados e 19 metros para caminhões classificados como extrapesa-
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Tabela 4.2 – Valores recalibrados por Bethonico (2016) para o modelo Wiedmann 99 do Vissim

Sigla Descrição do parâmetro Modelo Default Recalibrados

OBSVEH Observed Vehicles Car following 2,00 4,00
CCO Standstill distance Car following 1,50 2,56
CC1 Following distance Car following 0,90 0,75
CC2 Longitudinal oscillation Car following 4,00 7,13
CC3 Perception threshold for following Car following -8,00 -12,92
CC4 Positive speed difference Car following -0,35 -0,54
CC5 Negative speed difference Car following 0,35 0,69
MH Min. headway - front/rear Lane change 0,50 1,75
SD Safety distance reduction factor Lane change 0,60 0,39
MD Max. decel. for cooperative braking Lane change -3,00 -1,28
TSL To slower lane if collision time above Lane change 0,00 3,11

dos (CUNHA; MODOTTI; SETTI, 2008).

As proporções de cada classe de veículos pesados, descritas na Tabela 4.3, assim como as
funções de aceleração máxima e desejada (Figuras 4.4 e 4.5), massa (Figura 4.6) e potência
(Figura 4.7) para cada classe dos caminhões foram adotadas de um estudo para calibração do
Vissim para veículos pesados nas rodovias de São Paulo realizada anteriormente (CARVALHO;
SETTI, 2019).

Tabela 4.3 – Proporção de cada categoria de caminhão no fluxo de caminhões (CARVALHO; SETTI, 2019)

Categoria Proporção (%)

Leves 39,60
Médios 27,10
Pesados 19,86
Extrapesados 1,44

Figura 4.4 – Funções de aceleração máxima para caminhões (CARVALHO; SETTI, 2019)
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Figura 4.5 – Funções de aceleração desejada para caminhões (CARVALHO; SETTI, 2019)

Figura 4.6 – Distribuições de frequência acumulada de massa por categoria de caminhão. (CARVALHO; SETTI, 2019)

Figura 4.7 – Distribuições de frequência acumulada de potência por categoria de caminhão. (CARVALHO; SETTI,
2019)
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4.5 Parâmetros para simulação dos AVs

Cada tipo de AV usa uma lógica de comportamento diferenciada. Para a calibração dos pa-
râmetros de comportamento dos AVs, nesse estudo, é utilizada a classificação das lógicas de
comportamento adotadas pelo projeto CoEXist (SUKENNIK, 2018a). A classificação trabalha com
3 lógicas de comportamento fundamentais descritas por seus principais princípios e capaci-
dades de comunicação. Os coeficientes do modelo de car following usados para simulação dos
AVs estão descritos na Tabela 4.4. Os parâmetros do modelo de lane change são apresentados
nas Tabelas 4.5 e 4.6

Tabela 4.4 – Parâmetros para AV no modelo Wiedemann 99 (PETER; KAUTZSCH, 2018)

Sigla Default Cautious Normal All knowing

CC0 1,50 1,50 1,50 1,00
CC1 0,90 1,50 0,90 0,60
CC2 4,00 0,00 0,00 0,00
CC3 −8, 00 −10, 00 −8, 00 −6, 00
CC4 −0, 35 −0, 10 −0, 10 −0, 10
CC5 0,35 0,10 0,10 0,10
CC6 11,44 0,00 0,00 0,00
CC7 0,25 0,10 0,10 0,10
CC8 3,50 3,00 3,50 4,00
CC9 1,50 1,20 1,50 2,00

Tabela 4.5 – Coeficientes para o modelo de mudança de faixa de AV (PETER; KAUTZSCH, 2018)

Funcionalidade Default Cautious Normal All knowing

Advanced merging on on on on
Cooperative lane change off on on on
Safety distance reduction factor 0,6 0,6 0,6 0,6
Min. headway (front/rear) 0,5 0,5 0,5 0,5
Max. deceleration for cooperative braking −3 −2, 5 −3 −4

Tabela 4.6 – Funcionalidades recomendadas para mudança de faixa de AV (PETER; KAUTZSCH, 2018)

Funcionalidade Default Cautious Normal All knowing

parameter for necessary lane
change

own trailing
vehicle

own trailing
vehicle

own trailing
vehicle

own trailing
vehicle

maximum deceleration −4 −3 −3, 5 −2, 5 −4 −3 −4 −4
−1 m/s per distance 100 100 80 80 100 100 100 100
accepted deceleration −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1, 5

Além da calibração dos coeficientes dos modelos utilizados, o projeto CoEXist (SUKENNIK,
2018b) proporcionou o desenvolvimento de novas ferramentas para o software Vissim que são
essenciais para modelagem do comportamento dos AVs.

Os AVs inseridos nas simulações foram classificados de acordo com o comportamento de
direção veicular e possuem como características gerais (SUKENNIK, 2018b):

• os veículos do tipo cautious adotam sempre um comportamento mais seguro e trafegam
com maiores headways;
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• os veículos normal possuem parâmetros de direção semelhantes aos dos motoristas hu-
manos, mas com a capacidade adicional de estimar distâncias e velocidades dos veículos
ao redor através de sensores; e

• os veículos do tipo all knowing possuem capacidade de obter mais informações de veí-
culos ao seu redor e por isso possuem menor tempo de reação, trafegam com menores
headways, realizammanobras mais precisas e possuem um comportamento cooperativo.

As ferramentas e ajustes necessários para simular esses comportamentos são descritos a seguir.

Para os veículos cautious é utilizada a ferramenta Enforce absolute braking distance que per-
mite a parada do veículo a qualquer momento, mesmo que o veículo à sua frente pare imedia-
tamente, o que acarreta em maiores distâncias entre os veículos e maior segurança.

Para todos os tipos de AVs, a função estocasticidade implícita é desabilitada para simular a
operação determinística, uma vez que os AVs obedecem a uma distribuição constante em seus
comportamentos. Nas Figuras 4.8 e 4.10 é possível observar que os automóveis convencio-
nais possuem uma distribuição estocástica de aceleração e velocidade desejada, no entanto, os
AVs apresentam aceleração e desaceleração desejada e máxima muito similares. Por isso, as
funções de aceleração e velocidade foram ajustados conforme mostram as Figura 4.9 e 4.11,
respectivamente.

A velocidade desejada para os AVs foi selecionada como a limite da via com uma variação
máxima de 2 km/h para mais e para menos; outro fator calibrado é o número de veículos ou
objetos (sinais de transito, faixa de pedestre, etc.) percebidos pelos AVs. Para os AVs cautious
e normal é definido o número de veículos observados como 1, e para o all knowing, 6 veículos
(SUKENNIK, 2018b) .

Algumas características dos veículos (como o headway) dependem do veículo à sua frente,
uma vez que veículos com maior conectividade podem ter menores heaways entre sí. Um
parâmetro importante para os AVs do tipo all knowing é fator de aumento da aceleração, que é

Figura 4.8 – Função da aceleração desejada (y) para
veículos convencionais (adaptada de PTV (2019))

Figura 4.9 – Função da aceleração desejada
(y) para AV (adaptada de Sukennik (2018b))
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Figura 4.10 – Função acumulada da velocidade dese-
jada para veículos convencionais (adaptada de PTV
(2019))

Figura 4.11 – Função acumulada da veloci-
dade desejada para AVs (adaptada de Suken-
nik (2018b))

usado para que os AVs em pelotão permaneçam mais próximos. Dessa forma, esse tipo de AV
pode manter uma distância próxima e sem grandes oscilações durante a variação de aceleração
doAV. Para simular esse comportamento no Vissim, esse parâmetro foi definido como um valor
de 105% para o AV normal e 110% para o AV all knowing (SUKENNIK, 2018a).

Os AVs all knowing, além de apresentar um comportamento mais cooperativo nas trocas de
faixas, possuem a capacidade de formar pelotões. Para esse comportamento foram adotados
os parâmetros default do software: distância máxima para os veículos iniciarem um pelotão de
250 m, headways de 0,6 segundos e distância mínima de 2 m entre os AVs em pelotão. Essas
ferramentas presentes no software, além dos ajustes dos parâmetros de direção deWiedemann
99, permitiram simular o comportamento e a comunicação característica dos AVs.

4.6 Construção dos cenários para as simulações

Esse estudo buscou avaliar o impacto do veículo autônomo em diferentes condições de trá-
fego. Para isso, foi elaborado considerando um grande número de cenários com as variáveis
controladas descritas na Tabela 4.7.

Tabela 4.7 – Variáveis controladas do experimento

Variável controlada Abreviação Níveis Descrição dos níveis

Porcentagem total de AVs na corrente Autônomos (AV) 7 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%
Proporção de AVs do tipo 1 (cautious) 𝐴𝑉1 4 0%, 25%, 50%, 75%
Proporção de AVs do tipo 2 (normal) 𝐴𝑉2 4 0%, 25%, 50%, 75%
Proporção de AVs do tipo 3 (all knowing) 𝐴𝑉3 4 0%, 25%, 50%, 75%
Distância percorrida no aclive (m) Distância (DI) 5 500, 1000, 2000, 4000, 8000
Faixas no trecho da rodovia Faixas (FX) 3 2, 3, 4
Número máximo de AVs em pelotão Pelotão (PL) 4 0, 2, 4, 8
Inclinação longitudinal do aclive Aclive (AC) 3 0%, 2%, 4%
Proporção de caminhões no fluxo Veículos Pesados (VP) 3 15%, 30%, 45%

A variável Autônomos representa a taxa de penetração total de AVs no fluxo. Essa variável
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tem seu máximo em 60%, pois não são previstos níveis próximos a 100% de AVs num futuro
próximo (CALVERT; SCHAKEL; LINT, 2017).

A frota de AVs pode ser composta por diferentes proporções e tipos de comportamentos dos
veículos. Neste experimento, foram estabelecidas 9 composições com diferentes proporções de
veículos do tipo cautious, normal e all knowing, neste estudo, os três tipos de AVs serão deno-
minados de 𝐴𝑉1, 𝐴𝑉2 e 𝐴𝑉3, respectivamente. As composições são formadas pelas proporções
de cada tipo, de tal forma que a soma das proporções de 𝐴𝑉1, 𝐴𝑉2 e 𝐴𝑉3 sempre totalize 100%.
As proporções de cada composição são descritas na Tabela 4.8. Para as análises e validação
dos resultados serão consideradas as composição das frota de AVs, conforme a Tabela 4.9

Tabela 4.8 – Composição das frotas de AVs

N 𝐴𝑉1 𝐴𝑉2 𝐴𝑉3

1 75% 25% 0%
2 50% 50% 0%
3 25% 75% 0%
4 25% 50% 25%
5 25% 25% 50%
6 25% 0% 75%
7 0% 75% 25%
8 0% 50% 50%
9 0% 25% 75%

Tabela 4.9 – Composição das frotas utilizadas na validação

Tipo de frota 𝐴𝑉1 𝐴𝑉2 𝐴𝑉3

Predominância de 𝐴𝑉3 - alta comunicação 0% 25% 75%
Predominância de 𝐴𝑉2 - média comunicação 25% 50% 25%
Predominância de 𝐴𝑉1 - baixa comunicação 75% 25% 0%

Características relacionadas à rodovia também foram controladas nos cenários das simula-
ções. Os cenários foram compostos com diferentes números de faixas no trecho da rodovia: 2, 3
e 4 faixas por sentido; assim como a inclinação longitudinal da rodovia, que varia entre 0%, 2%
e 4%. Essas variáveis são de grande relevância nesse estudo, pois afetam a capacidade em ro-
dovias com alto número de veículos pesados, como em rodovias brasileiras (CARVALHO; SETTI,
2019), mas não foram encontrados na literatura estudos sobre a influência delas na capacidade
das rodovias com fluxo misto e AVs.

Foram criados 5.103 cenários, compostos pela combinações das variáveis de controle, dos
quais: 567 cenários sem a formação pelotões de AVs (3 primeiras combinações de AVs da Ta-
bela 4.8, 7 níveis de proporção de AVs na corrente, 3 níveis de faixas de tráfego, 3 níveis de
aclive, e 3 níveis de porcentagem de veículos pesados) e 4536 cenários com a formação de
pelotões de AVs (6 combinações de AVs restantes, 7 níveis de proporção de AVs, 4 níveis de
tamanho do pelotão, 3 níveis de faixas de tráfego, 3 níveis de aclives, e 3 níveis de porcentagem
de veículos pesados).
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O número de replicações necessárias para cada cenário depende da variável a ser analisada,
em alguns casos uma ou duas replicações são suficientes (FRIES; QI; LEIGHT, 2014). Para avaliar
a necessidade de replicações foi feito um estudo prévio da variação da variável de estudo; a
análise é apresentada no Apêndice A. A partir da análise constatou-se que replicar o experi-
mento exigiria um grande tempo e custo computacional que não era justificado, uma vez que
a variável observada 𝐶𝐴𝐹 não apresentou significativas variações para diferentes sementes.
Como o objetivo era avaliar a mesma corrente de tráfego e variando os parâmetros relativos à
via e aos veículos, os cenários foram executados com uma mesma semente de número 1.

Por fim, cada cenário foi simulado durante 90 minutos, 30 minutos para aquecimento da
rede, e 60 minutos para coleta de dados. Cada cenário foi simulado com 5 níveis de fluxo,
com aproximadamente 50%, 60%, 75%, 90% e 100% do máximo fluxo possível na rede, que foi
determinado previamente. Assim, obtiveram-se um total de 25.515 simulações.

A execução das simulações e leitura dos dados foram realizadas por meio de rotinas de
programação na linguagem Python. As simulações somaram mais de 2.281 horas de tempo de
processamento computacional, que foi realizado em 4 computadores, com processador Intel
Core i7 de 3,600 GHz e 8 GB de memória RAM.

Os dados de fluxo (veículos/hora), agrupados em intervalos de 5 minutos, foram plotados
em função da frequência acumulada para alguns cenários. Nsa Figura 4.12 a 4.14, observa-se
que o fluxo máximo da simulação do cenário depende da proporção de AVs e do tipo de AV
na corrente de tráfego. Os cenários com maior proporção de veículos AVs proporcionaram
um maior fluxo, quando comparado ao cenário apenas com veículos convencionais. Cenários
com a presença de AVs do tipo 3, ou seja, com capacidade de comunicação (Figura 4.14), tam-
bém apresentaram maior capacidade de fluxo, quando comparados a cenários com 𝐴𝑉1 e 𝐴𝑉2

(Figura 4.12 e Figura 4.13).

Visto que os dados de fluxo possuíam uma relação com as características dos cenários, para
compreender melhor essa relação, foi feita uma análise da capacidade e obtido os fatores de
equivalência veicular para cada cenário. Os resultados e as análises são apresentados nos
próximos capítulos.
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Figura 4.12 – Distribuição acumulada do fluxo do cenário com predominância de 𝐴𝑉1, distância 8 km, aclive de
0%, 30% de caminhões e 2 faixas de tráfego
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Figura 4.13 – Distribuição acumulada do fluxo do cenário com predominância de 𝐴𝑉2, distância 8 km, aclive de
0%, 30% de caminhões e 2 faixas de tráfego
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Figura 4.14 – Distribuição acumulada do fluxo do cenário com predominância de 𝐴𝑉3, distância 8 km, aclive de
0%, 30% de caminhões e 2 faixas de tráfego
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As capacidades básicas, estimadas pelo HCM (TRB, 2016, p. 12-33), são baseadas em condi-
ções ideais e são expressas em unidades de automóveis por hora por faixa de tráfego. Alguns
fatores podem alterar a capacidade básica de uma rodovia, como características da frota, com-
portamento dos motoristas e características das vias (TRB, 2016). Além dos fatores citados pelo
manual, a literatura sugere que a presença, na corrente de tráfego, de AVs e suas característi-
cas, como a comunicação interveicular e a decorrente capacidade de formar pelotões, podem
influenciar diretamente nos fatores de ajuste da capacidade (𝐶𝐴𝐹 ), uma vez que estes veículos
interferem no fluxo.

OHCM-6 ainda não considera a presença dos AVs no fluxo para o cálculo do𝐶𝐴𝐹 . Valores de
𝐶𝐴𝐹 que considerem a presença de AVs no fluxo são de grande importância para compreender
o impacto na capacidade das rodovias causados pela presença de AVs, além de servir para o
calcular o fator de equivalência para os AVs.

Este capítulo descreve o método proposto e resultados obtidos do𝐶𝐴𝐹 para cenários com a
presença de AVs na corrente de tráfego. Ométodo inclui simulações, uma vez que os AVs ainda
estão em fase de teste. Os cenários simulados são obtidos a partir da combinação de variáveis
relativas às características da frota de veículos e características físicas da via para analisar o
efeito dos AVs em diferentes condições.

Para a análise dos resultados, serão consideradas frotas com alto nível de comunicação as
frotas com predominância de AVs do tipo 3, uma vez que são capazes de formar pelotões e
possuemum comportamentomais cooperativo; e, de baixo nível de comunicação, as frotas com
predominância do tipo 1. As frações dos tipos de AVs que compões essas frotas são descritas
na Tabela 4.9.
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5.1 Cálculo do coeficiente de ajuste da capacidade

A capacidade de uma rodovia pode ser estimada a partir do valor da capacidade base, de acordo
com a equação:

𝐶𝐴𝑑 𝑗 = 𝑐 ·𝐶𝐴𝐹 (5.1)

na qual,𝐶𝐴𝑑 𝑗 representa o valor da capacidade ajustada para as condições desejadas; 𝑐 a capa-
cidade base; e 𝐶𝐴𝐹 o coeficiente de ajuste da capacidade.

Para estimar o𝐶𝐴𝐹 , primeiramente, a partir do fluxo de veículos, e da velocidade média no
espaço, calculou-se da densidade dos veículos em cada intervalo de 5 minutos. Em seguida,
obteve-se a capacidade de cada cenário, a capacidade foi considerada como o 95o. maior inter-
valo do fluxo de cada simulação (DOWLING et al., 2014).

A velocidade média no espaço (𝑢𝑠 ) foi calculada através da média do tempo gasto para os
veículos trafegarem um trecho preestabelecido de 50 m de distância. A densidade foi estimada
por meio da equação fundamental de tráfego 𝑞 = 𝑘 · 𝑢𝑠 , em que o volume 𝑞 é calculado em
veic/(h.faixa), a densidade 𝑘 em veic/(km.faixa).

O cálculo do𝐶𝐴𝐹 foi obtido por meio da relação do fluxomisto com o fluxo básico, conforme
a equação a seguir:

𝐶𝐴𝐹𝑖 =
𝐶𝑖,𝑚𝑖𝑥

𝐶𝑖,𝑏𝑎𝑠𝑒

(5.2)

na qual, 𝐶𝐴𝐹𝑖 é o coeficiente de ajuste da capacidade para o cenário 𝑖; 𝐶𝑖,𝑚𝑖𝑥 é a capacidade
(veic/h) para o fluxo misto no cenário 𝑖;𝐶𝑖,𝑏𝑎𝑠𝑒 é a capacidade (veic/h) para o fluxo base (apenas
com veículos convencionais) no cenário 𝑖;

O cenário base, 𝐶𝑖,𝑏𝑎𝑠𝑒 , tem como valor para as variáveis controladas os mesmos de 𝐶𝑖,𝑚𝑖𝑥 ,
exceto a variável Autônomos, que é definida como 0% de AVs para o cenário base. Foram
obtidos 25.515 valores de 𝐶𝐴𝐹 . A partir dessa amostra, foram avaliados os efeitos principais
dos parâmetros e calibrado ummodelo preditivo do valor de𝐶𝐴𝐹 em função das características
da via e do tráfego.

5.2 Análise descritiva dos resultados dos CAFs

A partir dos resultados de 𝐶𝐴𝐹 para todos cenários, observou-se que a distribuição dessa va-
riável apresenta uma aproximação da distribuição normal (Figura 5.1.a). Além disso, uma vez
que há um grande número de dados, mais de 22 mil observações, essa variável foi considerada
de distribuição normal para as análises posteriores.

A média global dos valores de 𝐶𝐴𝐹 , para todos cenários, resultou em 1,077. A distribuição
de frequência dessa variável apresenta um maior número de observações acima de 1, pois na
grande parte dos cenários simulados há um aumento da capacidade com a inserção de AVs,
quando comparado com o cenário base, de 0% de AVs (Figura 5.1.a).
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O boxplot na Figura 5.1.b indica que o valor médio do 𝐶𝐴𝐹 cresce com o aumento da pro-
porção de AVs no tráfego, que ocorre principalmente devido ao fato de os AVs serem capazes
de realizar manobras mais precisas e, dessa forma, otimizar o fluxo de veículos. Além disso,
o boxplot sugere que há um aumento da variabilidade de 𝐶𝐴𝐹 conforme há uma aumento da
proporção de AVs na frota. Isso acontece porque, com 60% de AVs pode-se obter tanto um alto
valor de 𝐶𝐴𝐹 (próximo a 1,30 com aumento de veículos do tipo all-knowing), como um valor
de 𝐶𝐴𝐹 menor (próximo a 0,95 com aumento da penetração de veículos do tipo cautious), e
em função do efeito de outras variáveis, sozinhas ou em combinação, que caracterizam o fluxo
veicular.

Essa relação é observada nas Figuras 5.2 e 5.3. Em cenários com alta comunicação V2V há
distribuição de 𝐶𝐴𝐹 entre 1,00 e 1,30 (Figura 5.2), enquanto cenários com baixa V2V comuni-
cação os valores de 𝐶𝐴𝐹 se concentram entre 0,95 e 1,10 (Figura 5.3).
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Figura 5.1 – Caracterização dos valores do𝐶𝐴𝐹 (N = 22005): (a) histograma dos valores observados do𝐶𝐴𝐹 ; e (b)
boxplot mostrando a variação do valor do 𝐶𝐴𝐹 em função da penetração de AVs na corrente de tráfego
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Figura 5.2 – Histograma de 𝐶𝐴𝐹 para a composi-
ção com alta comunicação V2V da Tabela 4.9
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Figura 5.3 – Histograma de𝐶𝐴𝐹 para a composição
com baixa comunicação V2V da Tabela 4.9

A relação entre o nível de comunicação entre os AVs com o valor médio da 𝐶𝐴𝐹 pode ser
observada no gráfico da Figura 5.4. Esse gráfico indica que há um aumento do valor de 𝐶𝐴𝐹
conforme cresce o nível de comunicação V2V na frota de AVs. Os valores da Tabela 5.1 indicam
que há um aumento da variância com o aumento da proporção de veículos do tipo 𝐴𝑉3, que
resulta em um maior incremento da capacidade quando há maior comunicação entre os AVs.
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Figura 5.4 – Relação da composição das frotas de AVs com o 𝐶𝐴𝐹 médio

Tabela 5.1 – Valores de 𝐶𝐴𝐹 médio e variância por composição da frota

Composição Média Variância Coeficiente de Variação

0 1,000 0,000 0,000
1 1,026 0,001 2,367
2 1,041 0,001 2,820
3 1,055 0,001 3,330
4 1,064 0,002 3,999
5 1,072 0,002 4,423
6 1,085 0,003 4,891
7 1,084 0,003 4,936
8 1,093 0,003 5,280
9 1,098 0,004 5,797

A relação entre o aumento do 𝐶𝐴𝐹 com o aumento da comunicação entre V2V fica mais
clara na Figura 5.5. Nesse gráfico, o 𝐶𝐴𝐹 médio possui um aumento linear com o aumento da
proporção de AVs no fluxo. Com as curvas discretizadas de acordo com a composição da frota
de AVs, fica evidente que a composição com maior comunicação (composição 9) proporciona
um 𝐶𝐴𝐹 médio superior que às demais, para todos os níveis de penetração de AVs testados.
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Figura 5.5 – Variação dos valores médios de 𝐶𝐴𝐹 em função da proporção de AVs no fluxo veicular, para cada
composição das frotas de AVs.
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A Figura 5.6 mostra a variação do valor médio de 𝐶𝐴𝐹 em função da composição da frota
de AVs (1 a 9) e do nível de penetração dos AVs no fluxo (10 a 60% dos veículos). A escala de
cores, definida para representar a variação do valor de𝐶𝐴𝐹 entre os cenários, indica ummaior
valor de𝐶𝐴𝐹 para cenários commaiores proporções de AVs emaior nível de comunicação. Isso
sugere que, commais AVs emaior troca de informação entre eles, pode-se obter um incremento
na capacidade de até 18%, de acordo com os cenários observados.
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Figura 5.6 –Mapa de calor mostrando a variação dos valores observados de𝐶𝐴𝐹 em função do nível de penetração
de AVs (Autônomos (%)) e das combinações de tipos de AVs no fluxo (mostradas na Tabela 4.9). Os valores nos
quadros são a média dos valores na faixa.

5.3 Análise de variância

A análise de variância (ANOVA) utiliza a comparação entre as médias de três ou mais grupos
para avaliar se esses grupos são significativamente distintos. A ANOVA compara a razão en-
tre a variância sistemática dos dados obtidos com a variância não sistemática. Essa razão é
conhecida como estatística 𝐹 e é utilizada para avaliar a qualidade do modelo da ANOVA. A
diferença significativa nas médias das amostras é testada e representada por parâmetros. Por
ser um modelo paramétrico, alguns pressupostos como normalidade dos dados e homoscedas-
ticidade precisam ser cumpridos para a análise ser válida (FIELD, 2013, p. 300-310).

A ANOVA para os dados obtidos, considerando a variável dependente 𝐶𝐴𝐹 e as variáveis
independentes sendo as características de cada cenário, não apresentaram variâncias homo-
gêneas entre os grupos pelo teste de Levene (𝑝 < 0, 05). Uma vez que o pressuposto de homo-
geneidade das variâncias foi violado, a ANOVA de uma via de Welch foi utilizada, pois essa
análise faz ajustes nos graus de liberdade dos resíduos com o propósito de mitigar os proble-
mas originados da violação da hipótese da homogeneidade das variâncias. A ANOVA deWelch
analisa a diferença entre os grupos de forma global, por isso, caso haja diferenças, é necessário
a aplicação de um teste post-hoc para avaliar entre quais grupos existe essa diferença.
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Nesta análise, foram usados os testes post-hoc de Games-Howell (indicado quando há de-
sigualdade das variâncias populacionais nos grupos analisados), e o teste post-hoc GT2 de
Hochberg, que é útil quando há diferenças nos tamanhos dessas amostras. Em geral, esses
testes possuem bom desempenho mesmo quando proposições como a igualdade de variância
não são atendidas, uma vez que utilizam a média harmônica dos tamanhos amostrais. A média
harmônica considera a relação entre variâncias e tamanhos amostrais e dessa forma elimina
o viés que poderia ser introduzido pelos tamanhos amostrais diferenciados. Assim, a ANOVA
de um fator fornece resultados confiáveis, mesmo com agrupamentos desbalanceados (FIELD,
2013, cap. 8).

O tamanho do efeito foi estimado pelo ômega quadrado (𝜔2). Essa estimativa é baseada na
soma dos quadrados e utiliza a variância explicada pelo modelo e o erro da variância. Esse
parâmetro, assim como o coeficiente 𝑟 de Pearson, é uma medida de tamanho do efeito; é
mais preciso para valores amostrais quando busca-se decidir quão importante é um efeito para
previsão de uma variável dependente (FIELD, 2013, p. 338). Esse valor é calculado pela seguinte
equação:

𝜔2 =
𝑆𝑆𝑀 − 𝑔𝑙𝑀 ·𝑀𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇 +𝑀𝑆𝑅
(5.3)

Onde, 𝑆𝑆𝑀 é a soma dos quadrados do modelo, 𝑔𝑙𝑀 é o grau de liberdade do modelo, 𝑀𝑆𝑅

representa os quadrados médios dos resíduos e 𝑆𝑆𝑇 a soma dos quadrados totais.

A ANOVA de uma via de Welch mostrou que existe um grande efeito da proporção de AVs
no valores de 𝐶𝐴𝐹 , 𝐹 (6, 21998) = 54669, 09; 𝑝 < 0, 05, 𝜔2 = 0, 77. Os testes post-hoc de
Games-Howel e GT2 de Hochberg mostraram que, em média, o valor médio de 𝐶𝐴𝐹 é signi-
ficativamente diferente para cada nível de penetração de AVs na frota (cada fração de 10%), e
o aumento da proporção de AVs no fluxo é diretamente proporcional ao aumento da média de
𝐶𝐴𝐹 . Esse resultado sugere que o aumento do nível de penetração dos AVs contribui signi-
ficativamente para um incremento na capacidade das rodovias, e possui um grande efeito na
variável 𝐶𝐴𝐹 , pois resultou em 𝜔2 = 0, 77.

A análise de variância para mais de uma variável independente em conjunto, ANOVA Fato-
rial, foi utilizada para avaliar os efeitos principais e interações de segunda ordem da variável
dependente𝐶𝐴𝐹 . A estimativa do tamanho do efeito fornece um valor de eta quadrado parcial
([𝑝2) para cada efeito. Essa estatística é utilizada para descrever a proporção da variabilidade
total atribuível a um fator, ou em outras palavras, a fração da variabilidade total da variável
dependente que é explicada pela variação da variável independente (IBM, 2016). Nesse estudo,
a ANOVA Fatoria foi aplicada para toda a amostra e posteriormente a análise é feita por tipo
de composição, a fim de analisar os efeitos de acordo com o porcentagem de 𝐴𝑉3. A análise
post-hoc foi feita com base nos testes de Sidak e Tukey.

O teste Sidak foi realizado nas comparações múltiplas em pares e tem como base a estatís-
tica 𝑡 . Esse teste ajusta o nível de significância para várias comparações é semelhante com a
correção de Bonferroni, mas menos conservadora; desse modo, o teste não possui perda de
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poder associada aos valores corrigidos. Esses testes têm como objetivo ajustar o valor de sig-
nificância do teste baseado no número de comparações para diminuir a chance de erro tipo I,
ou seja, a chance de rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira (FIELD, 2013, p. 324).

O teste de Tukey também é conhecido como teste da diferença honestamente significativa.
Esse teste utiliza a amplitude da distribuição studentizada; consiste em definir a menor dife-
rença significativa e resulta em intervalos de confiança menores que outros testes.

Os resultados da ANOVA Fatorial (Tabela 5.2) mostraram que há efeitos principal signifi-
cativo de todas variáveis no valor de 𝐶𝐴𝐹 , no nível de significância 𝛼 = 5%. Todos os efeitos
de segunda ordem relativos a interações entre a variável Autônomo e as relativas à via foram
significativas, com exceção da interação entre Autônomos e a Distância percorrida no aclive.
Isso indica que a proporção de autônomos afeta da mesma maneira os cenários com diferentes
comprimentos de aclive. Os dez fatores que apresentaram maior efeito são apresentadas na
Tabela 5.2.

Tabela 5.2 – Efeitos de primeira e de segunda ordem das variáveis de controle sobre 𝐶𝐴𝐹 considerando toda a
amostra (𝑁 = 22005), com 𝑅2 = 0, 707 (𝑅2

Ajustado = 0, 488 = 0, 706). Os efeitos em negrito estão relacionados aos
AVs, os demais independem dos AVs.

Efeito gl 𝐹 𝑝 [𝑝
2

Autônomo 6 7415,851 < 0, 001 0,670
Pelotão 3 1143,138 < 0, 001 0,135
Autônomo × Caminhões 12 51,497 < 0, 001 0,027
Autônomo × Aclive 12 32,613 < 0, 001 0,018
Autônomo × Faixas 12 28,634 < 0, 001 0,015
Caminhões 2 154,353 < 0, 001 0,014
Aclive 2 83,050 < 0, 001 0,008
Caminhões × Faixas 4 38,380 < 0, 001 0,007
Faixas 2 49,358 < 0, 001 0,004
Autônomo × Distância 24 0,988 0,478* 0,001
* Valor não significativo (𝑝 > 0, 05)

A ANOVA Fatorial foi realizada também por tipo de frota, nas quais a fração de cada tipo
de AVs foram descritas na Tabela 4.9. Os resultados da ANOVA Fatorial por tipo de frota
sugerem que, na frota com baixo nível de comunicação, os fatores que apresentaram maior
efeito, além dos Autônomo, foram a proporção de caminhões e suas interações. As interações
com a variável Autônomos, em geral, não foram significativas ou de grande efeito (Tabela 5.3).

Na frota com nível médio de comunicação, os fatores relativos aos AVs e sua característica,
como formação de pelotão, apresentaram maior importância quando comparadas cenários de
baixa comunicação, mas as variáveis: Faixas, Aclive, e Caminhões × Aclive ainda exercem
grande influência no valor de 𝐶𝐴𝐹 (Tabela 5.4).

Na Tabela 5.5, que mostra os fatores principais para frotas com alto nível de comunicação,
é possível observar que há uma predominância de fatores relacionados aos AVs como: a pro-
porção de autônomos, formação de pelotões e suas interações (em negrito) .
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Tabela 5.3 – Efeitos de primeira e de segunda ordem das variáveis de controle sobre𝐶𝐴𝐹 considerando os cenários
com baixa comunicação V2V (𝑁 = 810), com 𝑅2 = 0, 522 (𝑅2

Ajustado = 0, 488). Os efeitos em negrito estão
relacionados aos AVs, os demais independem dos AVs.

Efeito gl 𝐹 𝑝 [𝑝
2

Autônomo 5 93,559 < 0, 001 0,382
Caminhões × Faixas 4 21,026 < 0, 001 0,100
Caminhões × Aclive 4 19,190 < 0, 001 0,092
Caminhões 2 25,788 < 0, 001 0,064
Faixas × Aclive 4 10,314 < 0, 001 0,052
Aclive 2 18,568 < 0, 001 0,047
Faixas 2 12,207 < 0, 001 0,031
Autônomo × Caminhões 10 1,937 0,037 0,025
Autônomo × Faixas 10 1,190 0,294* 0,016
Autônomo × Aclive 10 1,063 0,388* 0,014
* Valor não significativo (𝑝 > 0, 05)

Tabela 5.4 – Efeitos de primeira e de segunda ordem das variáveis de controle sobre𝐶𝐴𝐹 considerando os cenários
com nível médio de comunicação V2V (𝑁 = 3240), com 𝑅2 = 0, 781 (𝑅2

Ajustado = 0, 771). Os efeitos em negrito
estão relacionados aos AVs, os demais independem dos AVs.

Efeito gl 𝐹 𝑝 [𝑝
2

Autônomo 5 1621,430 < 0, 001 0,724
Faixas 2 247,676 < 0, 001 0,138
Faixas × Pelotão 6 70,698 < 0, 001 0,121
Pelotão 3 128,683 < 0, 001 0,111
Aclive 2 98,637 < 0, 001 0,060
Caminhões × Aclive 4 48,628 < 0, 001 0,059
Autônomo × Faixas 10 16,950 < 0, 001 0,052
Caminhões 2 79,083 < 0, 001 0,049
Distância × Aclive 8 18,972 < 0, 001 0,047
Faixas × Aclive 4 34,942 < 0, 001 0,043

Tabela 5.5 – Efeitos de primeira e de segunda ordem das variáveis de controle sobre𝐶𝐴𝐹 considerando os cenários
com nível alto de comunicação V2V (𝑁 = 3240), com 𝑅2 = 0, 896 (𝑅2𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0, 891). Os efeitos em negrito
estão relacionados aos AVs, os demais independem dos AVs.

Efeito gl 𝐹 𝑝 [𝑝
2

Autônomo 5 4293,869 < 0, 001 0,874
Caminhões 2 565,286 < 0, 001 0,268
Pelotão 3 269,719 < 0, 001 0,208
Autônomo × Caminhões 10 49,110 < 0, 001 0,137
Faixas 2 215,861 < 0, 001 0,123
Aclive 2 196,922 < 0, 001 0,113
Faixas × Pelotão 6 62,843 < 0, 001 0,109
Autônomo × Pelotão 15 18,446 < 0, 001 0,082
Autônomo × Aclive 10 20,718 < 0, 001 0,063
Autônomo × Faixas 10 20,685 < 0, 001 0,063
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Esses resultados sugerem que, com o aumento de comunicação V2V, há um aumento de
fatores principais relacionados aos AVs que influenciam no valor de 𝐶𝐴𝐹 (em negritos nas
Tabelas 5.3, 5.4 e 5.5). Além disso, observa-se que a proporção de AVs exerce maior influência
no𝐶𝐴𝐹 quando os AVs possuem um nível maior de comunicação, pois, nos cenários com baixo
nível de comunicação, fatores relacionados à proporção de veículos pesados e à infraestrutura
possuem grande relevância no impacto do 𝐶𝐴𝐹 .

Um valor de coeficiente de determinação (R2) mais alto para frotas com maior comunicação
indica que, com base nos dados obtidos, modelos commelhores ajustes podem ser obtidos para
esses cenários, pois conseguiriam explicar melhor a variação da variável dependente.

Gráficos de interação foram utilizados para investigar as relações entre os efeitos principais
sobre o valor do 𝐶𝐴𝐹 médio. Os gráficos da Figura 5.7 representam essas interações, compa-
rando os resultados de cenários com maior comunicação (com os fluxos em que predominam
os AVs capazes de formar pelotões, os 𝐴𝑉3) com cenários com frotas de menor conectividade
(que predominam os AVs incapazes de formar pelotões𝐴𝑉1 e𝐴𝑉2). Nas Figuras 5.7(a) e 5.7(b),
pode-se notar que o 𝐶𝐴𝐹 cresce com o aumento da fração de AVs, mas mais acentuadamente
com a predominância de 𝐴𝑉3 no fluxo e que, nesse caso, há uma relação com a porcentagem
de caminhões.

A partir de comparações mostradas na Figura 5.7, observa-se que os fatores analisados exer-
cem menor influência em 𝐶𝐴𝐹 nas correntes com predominância de 𝐴𝑉1 e 𝐴𝑉2. Nos cenários
com maior conectividade, esses fatores têm um comportamento diferenciado.

Os gráficos das Figuras 5.7(a) e 5.7(b) mostram que o aumento da porcentagem de caminhões
reduz o CAF, da mesma forma que foi verificado por Zhou, Rilett e Jones (2019).

O gráfico da Figuras 5.7(d) indica que, para cenários com mais de 30% de AVs, quanto maior
o número de faixas, menor o aumento no𝐶𝐴𝐹 , um fenômeno também observado na literatura
(XIAO-BAO; NING, 2007).

A Figura 5.7(f) sugere que aclives íngremes (4% ou mais) afetam mais o𝐶𝐴𝐹 que aclives su-
aves (2% ou menos), ao passo que os gráficos das Figuras 5.7(g) e 5.7(h) indicam que a extensão
do aclive não tem efeito sobre o CAF.

O gráfico da Figura 5.7(i) mostra que o tamanho do pelotão não tem impacto sobre o 𝐶𝐴𝐹 ,
esse resultado foi constatado através dos resultados dos testes de post-hoc das interações de
Sidak e Tukey (a Tabela B.1 do Apêndice B) que mostra os principais resultados dos testes
post-hoc, e sugere que os diferentes tamanhos de pelotões formam um grupo homogêneo de
valor de 𝐶𝐴𝐹 , exceto para o cenário com alto índice de AVs. Em cenários com predominância
de 𝐴𝑉3 e 60% de autônomos na corrente de fluxo, mostrado na Figura 5.7(j), cenários com
pelotões máximos menores geraram valores de 𝐶𝐴𝐹 maiores (a comparação das médias aos
pares é mostrada na Tabela B.2 e B.3 do Apêndice B). Logo, quando há uma maior proporção
de AVs conectados na corrente de tráfego, pelotões menores poderão proporcionar uma maior
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capacidade para as rodovias.

5.4 Modelo de previsão de fator de ajuste da capacidade

Um modelo para estimar o valor de 𝐶𝐴𝐹 , a partir de características do tráfego e da via, foi
calibrado a partir dos dados sintéticos obtidos das simulações. Foi utilizada a regressão linear
múltipla para verificar quais as variáveis controladas que devem ser usadas para prever o𝐶𝐴𝐹
para diferentes cenários. O método stepwise foi escolhido para a calibração, pois essa técnica
fornece ummodelo paramétrico e de fácil compreensão. Após calibrado, o modelo foi validado
e sua qualidade avaliada através de erros. As análises estatísticas, assim como a modelagem,
foram realizadas com o software SPSS 26.

5.4.1 Calibração do modelo

Visando atender à suposição de inexistência de multicolinearidade, a variável 𝐴𝑉2 foi retirada
da análise de regressão por apresentar alta correlação com a variável 𝐴𝑉3, 𝑟 = 0, 697, e por
possuir baixa correlação com a variável dependente𝐶𝐴𝐹 (𝑟 = −0, 029). Isso pode ser explicado
por serem as proporções de cada tipo de AVs complementares e pelo comportamento do 𝐴𝑉2

ser semelhante a dos automóveis convencionais, e por isso ter menor impacto no valor do
𝐶𝐴𝐹 .

As demais hipóteses para aplicação da regressão linear foram avaliadas e a análise de resí-
duos mostrou que os resíduos se distribuem de forma aproximada à distribuição normal (Fi-
gura 5.9, contudo os resíduos violam o pressuposto da homocedasticidade, conforme mostra
a Figura 5.8, o que indica uma limitação do modelo e a importância de uma validação para
avaliar a precisão do modelo.

A calibração pelo método stepwise foi utilizada por ser amplamente aplicada em estudos
exploratórios, nos quais a regressão é realizada com o acréscimo de variáveis por etapas. A
cada etapa em que uma nova variável é adicionada, é verificada a significância de todos predi-
tores. Se uma variável não significativa for encontrada, ela é removida do modelo. Os modelos
calibrados em cada etapa foram:

Step 𝑅2 Preditores usados no modelo

1 0,598 (Constante), Autônomos
2 0,681 (Constante), Autônomos, 𝐴𝑉1

3 0,702 (Constante), Autônomos, 𝐴𝑉1, Caminhões
4 0,723 (Constante), Autônomos, 𝐴𝑉1, Caminhões, 𝐴𝑉3

5 0,732 (Constante), Autônomos, 𝐴𝑉1, Caminhões, 𝐴𝑉3, Aclive
6 0,738 (Constante), Autônomos, 𝐴𝑉1, Caminhões, 𝐴𝑉3, Aclive, Faixas
7 0,743 (Constante), Autônomos, 𝐴𝑉1, Caminhões, 𝐴𝑉3, Aclive, Faixas, Pelotão
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Figura 5.7 – Efeito combinado da penetração de AVs no fluxo e das variáveis de controle sobre o 𝐶𝐴𝐹 : (a) e (b)
porcentagem de caminhões no fluxo; (c) e (d) número de faixas de tráfego na rodovia; (e) e (f) magnitude do
aclive; (g) e (h) comprimento da rampa; e (i) e (j) tamanho máximo dos pelotões de AVs.
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Figura 5.8 – Análise de resíduos: os resíduos do mo-
delo apresentaram ser normalmente distribuidos

Figura 5.9 – Relação dos valores previstos pa-
dronizados e dos resíduos padronizados: a
hipótese da homocedasticidade não foi satis-
feita

Nesse processo, a cada etapa observa-se o aumento do R2 do modelo e a redução do erro
previsto por esse modelo. O último modelo, obtido na sétima etapa da calibração, foi seleci-
onado para a validação. A regressão linear múltipla resultou em um modelo estatisticamente
significativo, com 𝐹 (7, 21.997) = 9.077, 57 e 𝑝 < 0, 05. O modelo apresentou um alto valor de
coeficiente correlação, 𝑟 = 0, 862, assim como o coeficiente de determinação, 𝑅2 = 0, 743, e um
coeficiente de determinação ajustado, 𝑅2

𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0, 743. Os valores dos parâmetros calibrados
são dados na Tabela 5.6.

Tabela 5.6 – Coeficientes do modelo ajustado pela regressão linear múltipla (𝑅2 = 0, 743)

Variáveis Abreviação B 𝛽 t p
Estatísticas de colinearidade

Tolerância VIF

(Constante) - 1,028 967,91 <0,01
Autônomos AVs 0,243 0,77 225,50 <0,01 1,00 1,00
Fração de 𝐴𝑉1 𝐴𝑉1 -0,065 -0,21 -56,79 <0,01 0,82 1,22
Caminhões VP -0,064 -0,15 -42,47 <0,01 1,00 1,00
Fração de 𝐴𝑉3 𝐴𝑉3 0,031 0,14 38,28 <0,01 0,82 1,22
Aclive AC -0,322 -0,10 -28,36 <0,01 1,00 1,00
Faixas FX -0,005 -0,08 -23,38 <0,01 1,00 1,00
Pelotão PL 0,001 0,07 19,55 <0,01 0,92 1,09

B = Coeficientes não padronizados; 𝛽 = Coeficientes padronizados, t = Estatística t, p = Nível
de significância

A equação que descreve essa relação, com os coeficientes não padronizados é:

𝐶𝐴𝐹 = 1, 028 + 0, 243𝐴𝑉𝑠 − 0, 065𝐴𝑉1 − 0, 064𝑉𝑃 + 0, 031𝐴𝑉3 − 0, 322𝐴𝐶 − 0, 005𝐹𝑋 + 0, 001𝑃𝐿 (5.4)

cujas variáveis estão definidas na Tabela 4.7.

Os coeficientes padronizados, apresentados na Tabela 5.6, mostram que a variável commaior
poder preditivo é a fração (penetração) de AVs na corrente de tráfego (Autônomos), isso cor-
robora a importância dos AVs no aumento da capacidade de uma via. O coeficiente da variável
𝐴𝑉3, por representar a proporção de AVs com maior cooperação e comunicação, impacta posi-
tivamente no𝐶𝐴𝐹 , o que leva a um o aumento da capacidade. O tamanhomáximo dos pelotões
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de AVs (Pelotão) tem uma pequena, porém estatisticamente significativa, influência positiva
no valor de 𝐶𝐴𝐹 .

Por outro lado, a proporção de AVs do tipo cautious, representada pela variável 𝐴𝑉1, causa
impacto negativo no valor de𝐶𝐴𝐹 , pois esse tipo de AV tem um comportamento que aumenta
o espaçamento e, reduz a capacidade da via. Os coeficientes referentes à proporção de cami-
nhões, inclinação do aclive e número de faixas apresentaram coeficientes negativos, pode ser
observado nas Figuras 5.7(a-f), que mostram que o aumento desses fatores causam a redução
da capacidade da rodovia.

Em relação à multicolinearidade, as estatísticas de colinearidade não apontaram nenhuma
violação de pressuposto para omodelo. As estatísticas de tolerância forammaiores que 0,10 e o
VIF (fator de inflação de variância) menor que 10, o que indica que os previsores não possuem
fortes relacionamentos lineares entre si.

5.4.2 Validação do modelo

A validação do modelo ajustado foi realizada com resultados de 2.340 cenários simulados com
uma semente de números aleatórios diferente da usada nas simulações para calibração. Na
validação, foram usadas três combinações de AVs (Tabela 4.9), uma frota com maior porcenta-
gem de𝐴𝑉3, capazes de formar pelotões; outra com predominância de𝐴𝑉1; e uma combinação
intermediária. A Tabela 5.7 mostra as demais variáveis controladas usadas na validação.

Tabela 5.7 – Variáveis controladas para validação do modelo

Variável controlada Valores assumidos

Proporção de AVs 0%, 15%, 35%, 55%
Número de faixas de tráfego 2, 4
Distância percorrida no aclive (m) 500, 1000, 2000, 4000, 8000
Porcentagem de caminhões 15%, 30%, 45%
Aclive 0%, 2%, 4%
Tamanho máximo dos pelotões 0, 2, 4, 8

A validação foi realizada comparando os valores 𝐶𝐴𝐹 observados da amostra de validação
com os valores estimados pelomodelo ajustado. A Figura 5.10 mostra a relação entre os valores
observados e estimados (a banda representa uma margem de tolerância de 4%), enquanto a
Figura 5.11mostra a proporção de acertos domodelo. A Figura 5.11mostra que 74% dos valores
previstos pelo modelo estavam dentro de umamargem de erro de até 4% em relação aos valores
observados. As Figuras 5.12 e 5.13 sugerem que o modelo tem melhor capacidade de predição
do valor do 𝐶𝐴𝐹 para cenários com maior proporção de AVs do tipo 3 e produz maiores erros
em cenários com predominância de AVs do tipo 1.
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Figura 5.10 – Comparação entre valores estimados
e valores observados do conjunto de dados reser-
vados para a validação do modelo

Figura 5.11 – Proporção de acertos do valor esti-
mado do 𝐶𝐴𝐹

Figura 5.12 – Comparação entre valores estimados e
valores observados discretizados pela proporção de
AVs no fluxo

Figura 5.13 – Comparação entre valores es-
timados e valores observados discretizados
pela proporção de AVs do tipo 3, nesse caso,
um aumento de 𝐴𝑉3 implica na redução de
𝐴𝑉1

5.4.3 Avaliação da qualidade do modelo

A qualidade do modelo foi avaliada comparando-se os valores observados na amostra de va-
lidação com valores previstos pelo modelo de previsão de 𝐶𝐴𝐹 . A qualidade das estimativas
do valor de𝐶𝐴𝐹 produzidas pelo modelo foi mensurada através das seguintes funções fitness:
erro médio absoluto (𝑀𝐴𝐸), erro médio normalizado (𝑀𝑁𝐸), erro normalizado absoluto mé-
dio (𝑀𝐴𝑁𝐸), raiz quadrada do erro normalizado quadrático médio (𝑅𝑀𝑆𝐸) e coeficiente de
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correção 𝑟 , cujas fórmulas são:

𝑀𝐴𝐸 =
1
𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 | (5.5)

𝑀𝑁𝐸 =
1
𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 − 𝑦𝑖

𝑦𝑖
(5.6)

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

√√√
1
𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2 (5.7)

𝑟 =

∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥) (𝑦𝑖 − 𝑦)√︁∑𝑛

𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
√︁∑𝑛

𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦)2
(5.8)

em que, 𝑥𝑖 é o valor estimado, 𝑦𝑖 é o valor observado, 𝑥 representa a média da amostra dos
valores estimados e 𝑦 a média dos valores observados.

A estimativa de erro𝑀𝐴𝐸 é considerada umamedida da habilidade do modelo de reproduzir
a realidade. Ainda que não sensível a grandes erros, ela indica o erro médio na mesma unidade
da variável. Na validação, foi obtido um valor de𝑀𝐴𝐸 = 0, 032, o que indica um merro médio
de previsão de 3%.

O valor de𝑀𝑁𝐸 indica a existência de erros sistemáticos e avalia os erros normalizados. O
valor obtido foi de𝑀𝑁𝐸 = 0, 019, que pode ser considerado um baixo valor de erro sistemático
(1,9%) para o modelo.

A raiz quadrada do erro médio (𝑅𝑀𝑆𝐸), é muito usada para expressar a acurácia do modelo
e apresenta valores de erro nas mesmas dimensões de variável. Para a validação, obteve-se um
valor de 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0, 04, próximo ao obtido para𝑀𝐴𝐸.

O coeficiente de correlação 𝑟 considera os desvios em torno do valor esperado e mede a
correlação entre o valor observado e o valor estimado. Na validação, os valores observados e
estimados apresentaram alto valor de correlação, 𝑟 = 0, 724, o que sugere que o modelo tem
boa capacidade previsão para valores de 𝐶𝐴𝐹 .

Os resultados da validação sugerem que, em média, o erro na predição do 𝐶𝐴𝐹 é de 3%
a 4%. Além disso, o desvio padrão do valor dos valores observados (𝜎𝑜𝑏𝑠 = 0, 048), é muito
próximo aos desvio dos valores estimados (𝜎𝑒𝑠𝑡 = 0, 051), o que indica que as dispersão dos
dois conjuntos de dados são semelhantes. Os baixos valores de erros demonstram uma boa
acurácia do modelo e bom desempenho para as estimativas de 𝐶𝐴𝐹 , dentro dos limites dos
valores das variáveis usados para gerar os dados sintéticos.
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Fator de equivalência para
veículos autônomos

Capítulo

6

O fator de equivalência veicular busca estimar o impacto dos AVs em relação ao automóvel
convencional. Nesse capítulo são descritos o procedimento e resultados do cálculo do fator
de equivalência veicular para AVs e obtenção de modelos de previsão do valor do 𝐸𝐴𝑉 . O
cálculo do fator de equivalência veicular (𝐸𝐴𝑉 ), para este estudo, foi baseado no procedimento
proposto pelo HCM (TRB, 2016) para veículos pesados.

6.1 Procedimento para o cálculo do 𝐸𝐴𝑉

Para o cálculo do 𝐸𝐴𝑉 , foi adaptado o procedimento do HCM (TRB, 2016). Esse procedimento,
descrito por Zhou, Rilett e Jones (2019) calcula o fator de equivalência para veículos pesados
(𝐸𝑇 ), e de forma análoga o procedimento foi aplicado para o cálculo do 𝐸𝐴𝑉 , Capítulo 3. Para
a obtenção dos 𝐸𝐴𝑉 para os diversos cenários, foram realizadas as seguintes etapas:

1. simulação dos cenários com diferentes características da via e do fluxo de veículos e
obtenção dos dados sintéticos, como descrito no Capítulo 4;

2. obtenção do 𝐶𝐴𝐹 para cada cenário simulado (Capítulo 5);

3. cálculo do equivalente veicular para veículos autônomos (𝐸𝐴𝑉 ), considerando a propor-
ção de veículos autônomos e o valor de 𝐶𝐴𝐹 em cada cenário através da Equação 6.1,
que descreve a relação do 𝐸𝐴𝑉 para cada cenário:

𝐸𝐴𝑉 (𝑖) =
1 − [1 − 𝑝 (𝑖)] ·𝐶𝐴𝐹 (𝑖)

𝑝 (𝑖) ·𝐶𝐴𝐹 (𝑖) (6.1)
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na qual, 𝐸𝐴𝑉 (𝑖) é o fator de equivalência veicular quando considerado o cenário 𝑖; 𝑝 (𝑖) é
porcentagem de veículos autônomos no cenário 𝑖; e 𝐶𝐴𝐹 (𝑖) é o coeficiente de ajuste da
capacidade calculado para o cenário 𝑖 .

6.2 Valores do fator de equivalência para AVs

O fator de equivalência foi calculado para cada cenário que possuía AVs no fluxo, o que resultou
em 22.005 valores de 𝐸𝐴𝑉 . O valor médio do 𝐸𝐴𝑉 , quando considerados todos os cenários
testados, resultou em 0,804 e o histograma dos valores acumulados mostra que a distribuição
desses valores se aproxima de uma distribuição normal (Figura 6.1). As estatísticas descritivas
como a variância, mediana e quartis são apresentados na Tabela 6.1 e 6.2.
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Figura 6.1 – Histograma de distribuição de frequência da variável 𝐸𝐴𝑉 de todos cenários simulados

Tabela 6.1 – Estatísticas descritivas dos valores cal-
culados de 𝐸𝐴𝑉 para todos os cenários simulados
(𝑁 = 22.005)

Tabela 6.2 – Valores dos percentis obtidos para 𝐸𝐴𝑉
para todos os cenários simulados (𝑁 = 22.005)

Estatística Valor

Média 0,804
Mediana 0,798
Variância 0,012
Erro Padrão 0,109
Assimetria 0,083
Curtose 3,478

Percentil Valor

5 0,648
25 0,744
50 0,798
75 0,860
95 0,984

Os valores médios de 𝐸𝐴𝑉 , discretizados pelo nível de comunicação, inclinação do aclive,
proporção de AVs e caminhões são mostrados nas Tabelas 6.3, 6.4 e 6.5.

Os valores menores que 1 de 𝐸𝐴𝑉 indicam que os AVs impactam menos que um veículo
convencional, e por isso podem aumentar a capacidade das rodovias e melhorar a qualidade
de serviço das rodovias. Esse impacto depende de um grande número de variáveis, mas o
porcentual de AVs na frota e o nível de comunicação (proporção de veículos𝐴𝑉3 capazes de se
comunicar) foram os fatores quemais contribuírampara o aumento do𝐶𝐴𝐹 e por consequência
redução do 𝐸𝐴𝑉 .
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Tabela 6.3 – Valores médios calculados para 𝐸𝐴𝑉 em função das variáveis controladas para frotas com baixo nível
de comunicação

Autônomos (%)
Aclive (%) Caminhões (%) 10 20 30 40 50 60

0 15 1,00 0,96 0,94 0,96 0,95 0,96
30 0,89 0,89 0,86 0,89 0,89 0,90
45 0,88 0,93 0,91 0,90 0,90 0,90

2 15 0,94 0,96 0,93 0,95 0,95 0,95
30 1,00 0,93 0,92 0,93 0,92 0,93
45 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91

4 15 0,98 0,94 0,91 0,93 0,93 0,94
30 0,95 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95
45 0,97 0,93 0,94 0,95 0,93 0,94

Tabela 6.4 – Valores médios calculados para 𝐸𝐴𝑉 em função das variáveis controladas para frotas com nível médio
de comunicação

Autônomos (%)
Aclive (%) Caminhões (%) 10 20 30 40 50 60

0 15 0,87 0,84 0,82 0,81 0,83 0,83
30 0,81 0,80 0,83 0,82 0,80 0,82
45 0,85 0,82 0,85 0,84 0,82 0,83

2 15 0,78 0,82 0,81 0,80 0,81 0,82
30 0,85 0,83 0,84 0,84 0,83 0,83
45 0,82 0,82 0,82 0,83 0,82 0,83

4 15 0,76 0,82 0,80 0,82 0,82 0,82
30 0,90 0,89 0,87 0,87 0,86 0,87
45 0,84 0,85 0,87 0,87 0,87 0,87

Tabela 6.5 – Valores médios calculados para 𝐸𝐴𝑉 em função das variáveis controladas para frotas com alto nível
de comunicação

Autônomos (%)
Aclive (%) Caminhões (%) 10 20 30 40 50 60

0 15 0,78 0,75 0,72 0,72 0,71 0,70
30 0,71 0,75 0,75 0,73 0,73 0,73
45 0,74 0,77 0,79 0,76 0,76 0,76

2 15 0,75 0,74 0,71 0,70 0,70 0,69
30 0,82 0,78 0,77 0,75 0,75 0,74
45 0,78 0,77 0,77 0,75 0,77 0,77

4 15 0,71 0,72 0,72 0,72 0,72 0,73
30 0,84 0,82 0,80 0,80 0,78 0,78
45 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
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Quando agrupados, todos os valores de 𝐸𝐴𝑉 em função da composição da frota de AVs e da
sua taxa de penetração (Figura 6.2), observa-se uma pequena redução do 𝐸𝐴𝑉 com o aumento
da porcentagem total de AVs no tráfego. No entanto, o aumento no nível de comunicação entre
AVs provoca uma redução muito maior que o simples aumento da porcentagem.

Na Figura 6.3, pode ser observado que o aumento da inclinação da rampa está diretamente
relacionado a um aumento do 𝐸𝐴𝑉 , mas para frotas com alto nível de comunicação, aclives até
2% resultam em uma variação do 𝐸𝐴𝑉 insignificante.

A Figura 6.4 sugere que veículos que não formam pelotão impactam muito mais no tráfego,
mas o número máximo de veículos em pelotão não influencia no 𝐸𝐴𝑉 .

Os resultados indicam que o aumento do número de faixas também provoca um aumento do
𝐸𝐴𝑉 , conforme Figura 6.5. Esse fenômeno pode ser explicado pelo aumento de troca de faixas
em cenários com um maior número de faixas.

Quando analisados por composição da frota, observa-se que fluxos de veículos com com-
posições de baixo nível de comunicação resultaram em 𝐸𝐴𝑉 maiores, próximos a 0,95. Por
outro lado, frotas com maior nível de comunicação proporcionaram um 𝐸𝐴𝑉 menor, conforme
é possível visualizar na Figura 6.6. Mesmo em composições com baixo nível de comunicação
o valor do 𝐸𝐴𝑉 médio obtido foi menor que 1, ou seja, em geral, os AVs impactam menos que
um veículo convencional.
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Figura 6.2 – Variação do valor médio de 𝐸𝐴𝑉 em função da taxa de penetração, para cada composição da frota de
AVs (Tabela 4.8)

Os valores de 𝐸𝐴𝑉 , quando agrupados pelo percentual de caminhões e de AVs na frota
(Figura 6.6), sugerem que o 𝐸𝐴𝑉 é maior em fluxos com maiores proporções de caminhões.
Observa-se também que, em cenários com 45% de caminhões, o 𝐸𝐴𝑉 é menos sensível ao au-
mentos de AVs. Isso pode ser explicado pelo fato de que o aumento na porcentagem de ca-
minhões reduz o proporção total de veículos de passeio no fluxo, inclusive o de AVs, que em
menores quantidades não proporcionam ganhos expressivos na capacidade, conforme mostra
a Figura 5.6.
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Figura 6.3 – Variação do valor médio de 𝐸𝐴𝑉 em função da inclinação do aclive, para cada composição da frota
de AVs (Tabela 4.8)
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Figura 6.4 – Variação do valor médio de 𝐸𝐴𝑉 em função do tamanho máximo dos pelotões de AVs, para cada
composição da frota de AVs (Tabela 4.8)
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Figura 6.5 – Variação do valor médio de 𝐸𝐴𝑉 em função do número de faixas de tráfego, para cada composição
da frota de AVs (Tabela 4.8)
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Figura 6.6 – Variação do valor médio de 𝐸𝐴𝑉 em função da porcentagem de caminhões e da taxa de penetração
dos AVs, considerando os cenários com: (a) média de todos cenários simulados (b) frota com baixo nível de
comunicação entre AVs; (c) frota com médio nível de comunicação; e (d) frota com alto nível de comunicação
entre AVs.

6.3 Análise de variância multivariada do 𝐶𝐴𝐹 e do 𝐸𝐴𝑉

Para analisar se existem diferença na média dos grupos das variáveis dependentes𝐶𝐴𝐹 e 𝐸𝐴𝑉 ,
de forma conjunta e multivariada, foi utilizada a MANOVA, na qual as variáveis de controle
dos cenários foram consideradas como variáveis independentes. A análise de variância multi-
variada (MANOVA) tem como um dos principais pontos positivos o fato de ser uma ferramenta
com maior poder de detectar efeitos, quando comparada à ANOVA.

A MANOVA possui como hipóteses para a sua aplicação: normalidade multivariada, ausên-
cia de outlier multivariados, ausência de forte multicolinearidades, relação linear e homoge-
neidade das variâncias (FIELD, 2013).

Ao aplicar o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi observado que as variáveis
dependentes não apresentavam normalidade multivariada (p < 0,05), isso sugere que umaMA-
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NOVA mais robusta precisa ser aplicada para esse caso, por isso utilizou-se a MANOVA de
Traço de Pillai (FIELD, 2013).

A ausência de observações consideradas outlier multivariados foi calculada através da dis-
tância de Mahalanobis, que mede a distância de uma observação em relação à média e são
considerados outliers valores com distância de Mahalanobis maiores que 13 unidades (FIELD,
2013). Dessa forma, foram excluídos da análise os outliers, o que resultou em uma amostra de
22 680 observações válidas para esta análise.

A ausência de multicolinearidade foi avaliada através da correlação de Pearson das variáves
𝐶𝐴𝐹 e 𝐸𝐴𝑉 e resultou em 𝑟 = 0, 525, o que indica uma correlação média e permite a aplicação
da MANOVA para esta amostra.

Uma relação de linearidade aproximada entre as variáveis é possível ser observada na Fi-
gura 5.7 e nas Figuras 6.2 a 6.5. A homogeneidade foi verificada pelo teste de igualdade de
variância de Levene que indicou que as variáveis depentendes apresentam homogeneidade de
variância, 𝐶𝐴𝐹 (𝑝 = 0, 99;𝑝 > 0, 05) e 𝐸𝐴𝑉 (𝑝 = 0, 75;𝑝 > 0, 05).

O resultado da MANOVA, considerando todas as composições de frotas, mostrado na Ta-
bela B.4 do Apêndice B, indica que há efeito das variáveis independentes sobre o 𝐶𝐴𝐹 e 𝐸𝐴𝑉 ,
com exeção da variável Distância percorrida [Traço de Pillai =0,001; F(8 , 44180) = 1751; p =
0,082]. O que sugere que a distância percorrida pelos AVs não influencia na capacidade e no
fator de equivalência.

Para analisar se há diferença no valor médio entre os diferentes níveis das variáveis em
estudo foi utilizado o teste de Tukey. O post-hoc de Tukey mostrou que há diferença entre
todos os níveis das demais variáveis e suas interações (𝑝 < 0, 05) com excessão da variável
Autônomos e 𝐸𝐴𝑉 .

Quando analisado o post-hoc de Tukey para o 𝐸𝐴𝑉 , obeservou-se que não houve difereça
significativa entre alguns níveis de penetração de AVs, conforme mostrado nas Tabelas B.5 e
B.6 doApêndice B. Esse resultado sugere que incrementos de 10% deAVs na frota não impactam
significativamente no fator de equivalência e que, em geral, incrementos maiores de 20% de
AVs no fluxo são necessários para causar uma redução significativa do 𝐸𝐴𝑉 .

Se por um lado o agrupamento pelo teste de Tukey em grupos homogêneos mostra que a
penetração de 10% de AVs no fluxo pode não contribuir significativamente para redução do
impacto do AVs no fluxo (Tabela B.7 do Apêndice B), por outro lado, o incremento de 10% é
capaz de aumentar significativamente o 𝐶𝐴𝐹 médio dos cenários (Tabela B.8 do Apêndice B).
Esse comportamento também é possível ser observado nas Figuras 6.8 e 6.7, em que a variação
do valor do equivalente veícular é menor quando comparado com o 𝐶𝐴𝐹 .
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Figura 6.7 – Relação entre a média dos valores de 𝐸𝐴𝑉
e a taxa de penetração de AVs no fluxo para todos ce-
nários

Figura 6.8 – Relação entre amédia dos valores
de𝐶𝐴𝐹 e a taxa de penetração deAVs no fluxo
para todos cenários

6.4 Relação entre o EAV com o CAF

A Equação 6.1, quando rearranjados os termos, torna-se:

𝐸𝐴𝑉 (𝑖) =
1

𝐶𝐴𝐹 (𝑖) · 𝑝 (𝑖) −
1

𝑝 (𝑖) + 1 (6.2)

na qual, 𝐸𝐴𝑉 (𝑖) é o fator de equivalência veicular dos AVs quando considerado o cenário 𝑖; 𝑝 (𝑖)
é porcentagem de AVs no cenário analisado 𝑖; 𝐶𝐴𝐹 (𝑖) é o coeficiente de ajuste da capacidade
do cenário 𝑖 .

Ao rearranjar os termos, é possível constatar que existe uma relação linear e inversamente
proporcional entre as variáveis independentes e o 𝐸𝐴𝑉 . Essa relação pode ser observada nos
valores obtidos das simulações, que quando plotados formam retas com os valores observados
(Figura 6.9). Caso o 𝐶𝐴𝐹 de um cenário seja 1, os AVs inseridos no fluxo não proporcionaram
ganhos, e por isso o seu impacto será o mesmo que o de outro veículo convencional, ou seja,
𝐸𝐴𝑉 = 1.

Na Figura 6.9, pode-se observar que ao considerar uma proporção fixa de AVs, conforme há
um aumento do𝐶𝐴𝐹 , o 𝐸𝐴𝑉 reduz. Isso ocorre pois, para uma estabelecida quantidade de AVs,
à medida que há ummaior incremento na capacidade, menor é o fator de equivalência, ou seja,
menor foi o impacto que esse veículo causou no fluxo.

Por outro lado, quando considerado um valor de 𝐶𝐴𝐹 fixo, quanto maior a proporção de
AVs maior será seu 𝐸𝐴𝑉 . Isso significa que uma maior quantidade de AVs foi necessária para
causar o mesmo incremento na capacidade, e por isso o 𝐸𝐴𝑉 de cada veículo é maior.

Ao comparar os gráficos da Figura 6.9, observa-se que o aumento do nível de comunicação da
frota proporciona um prolongamento das retas dos valores observados acima de𝐶𝐴𝐹 = 1. Isso
sugere que o aumento da comunicação entre os AVs, ainda que em fluxos com baixa proporção
de AVs, proporciona maiores valores de capacidade.
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Figura 6.9 – Relação entre𝐶𝐴𝐹 e𝐸𝐴𝑉 , para as taxas de penetração deAVs simuladas para: (a) frotas combaixo nível
de comunicação entre AVs; (b) frotas commédio nível de comunicação; e (c) frotas com alto nível de comunicação
entre AVs.

A relação entre o valor médio de 𝐸𝐴𝑉 , da proporção de AVs e o𝐶𝐴𝐹 é mostrada no mapa de
calor da Figura 6.10. Essa Figura mostra que para uma determinada proporção de AVs, o 𝐸𝐴𝑉

reduz conforme aumenta o 𝐶𝐴𝐹 .

6.5 Modelo de previsão do fator de equivalência

De modo similar ao utilizado para o modelo de previsão do 𝐶𝐴𝐹 , um modelo para previsão
do valor de 𝐸𝐴𝑉 foi calibrado, através de regressão linear stepwise, para prever qual seria o
impacto que os AVs teriam no fluxo a partir das características dos cenários. Foram utilizadas
como variáveis independentes as mesmas variáveis utilizadas para o modelo de previsão do
𝐶𝐴𝐹 (Tabela 4.7), uma vez que o valor do 𝐸𝐴𝑉 é em função do 𝐶𝐴𝐹 . O modelo calibrado
através de regressão linear stepwise mostrou-se inadequado, por causa do baixo valor de 𝑅2

(𝑅2 = 0, 199) e falta de normalidade dos resíduos obtidos pelo modelo, verificada através do
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Figura 6.10 – Mapa de calor mostrando a variação do valor médio de 𝐸𝐴𝑉 em função do valor de 𝐶𝐴𝐹 e da taxa
de penetração de AVs, para todos cenários.

teste de normalidade de Levene. Por isso, foi necessário adotar outro método para superar
esses problemas, por isso, adotou-se um modelo de árvore de decisão.

A árvore de decisão é ummodelo não-paramétrico que agrupa cenários semelhantes e, dessa
forma, resulta em um modelo de previsão intuitivo, sem ter a necessidade de criar modelos
distintos para cada subgrupo de cenários.

A árvore de regressão é um tipo de árvore de decisão, no qual a variável dependente é
contínua. Nesta pesquisa, essa técnica foi aplicada para obtenção de um modelo de previsão
dos valores do 𝐸𝐴𝑉 e classificação dos cenários em grupos, aplicando-se o algoritmo de árvore
de classificação e regressão (CART).

A técnica de árvore de decisão foi escolhida, pois muitas vezes não há interesse em se obter
o valor exato do 𝐶𝐴𝐹 ou não são disponíveis todas as variáveis para a aplicação do modelo
do CAF. Além disso o modelo do 𝐶𝐴𝐹 de regressão linear não cumpriu algumas hipóteses
básicas como a da homoscedasticidade. Dessa forma, o modelo da árvore de regressão teve
como principais diferenciais:

• ser livre de suposições estatística para sua aplicação;

• não necessitar de uma distribuição específica para sua modelagem; e

• gerar regras induzidas que têm como objetivo auxiliar a compreender as variáveis mais
importantes e determinar o equivalente veicular de forma mais intuitiva.

Nesta seção, são descritas as etapas de: treinamento, validação e estimativa da qualidade do
modelo de árvore de decisão para estimar o valor de 𝐸𝐴𝑉 .
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6.5.1 Treinamento do modelo de árvore regressão

Para a obtenção do modelo, a amostra de treinamento foi composta por todos valores de 𝐸𝐴𝑉
calculados pela Equação 6.1 com as respectivas características dos cenários, descritas na se-
ção 4.6. A variável relativa à penetração total de AVs nos cenários é usada diretamente para
o cálculo e obtenção do equivalente veicular, por isso não foi inserida como variável indepen-
dente no modelo, uma vez que seria um argumento redundante.

O algoritmo CART fez a divisão do conjunto inicial sucessivamente em grupos considerando
as variáveis independentes descritas na Tabela 4.7. Os critérios utilizados para o crescimento
da árvore foram:

• Profundidade máxima de 5 níveis;

• Número máximo de observações nos nós filhos de 10 e 50 nos nós pais;

• Valor mínimo de melhoria de redução da variância no nó de 0,00005;

• Erro médio mínimo de 0,05 para evitar ajustes excessivos.

A Figura 6.11 representa, esquematicamente, o mapa da árvore de decisão calibrada com as
variáveis independentes utilizadas para a partição. Na Figura 6.11, com o conjunto total dos
dados, o nó de número 0, representa o nó inicial e os subsequentes são nós filhos, cujos som-
breados em cinza são nós terminais, ou seja, as folhas. A árvore final consiste em cinco níveis
hierárquicos. O modelo com os valores médios dos nós e valores das variáveis independentes
para determinação do 𝐸𝐴𝑉 é mostrado na Figura C.1 do Apêndice C.

Na Tabela 6.6, são descritas as informações dos critérios de segregação dos nós, os valo-
res previstos de 𝐸𝐴𝑉 para cada grupo é descrito como o valor médio observado, (N) indica a

Figura 6.11 – Fluxograma da árvore de decisão para o valor do fator de equivalência de AVs (𝐸𝐴𝑉 )
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quantidade de observações em cada nó e N(%) o percentual de observações no nó em relação
à amostra inicial.

A importância normalizada de cada uma das variáveis selecionadas para o treinamento e
obtenção do modelo, mostrada na Figura 6.12, sugere que variáveis relacionadas à proporção
de AVs com diferentes níveis de conectividade são as mais importantes para a previsão do
𝐸𝐴𝑉 , como a proporção de AVs do tipo 1 e 3. As variáveis que apresentaram importância
intermediária foram a proporção de caminhões e características da rodovia, para a formação
de nós com menor variância de 𝐸𝐴𝑉 .

A partir da estrutura hierárquica obtida (mostrada na Figura 6.11), foi possível fazer uma
análise da importância das variáveis para cada agrupamento dos cenários e obter conclusões
acerca do modelo. A primeira variável selecionada para a segregação foi 𝐴𝑉3, o que mostra
que a proporção de veículos com comunicação V2V na frota foi de alta importância para a
determinação do valor do 𝐸𝐴𝑉 . Para os cenários com baixa comunicação entre os AVs nó 1
(𝐴𝑉3 = 0, 00), a variável 𝐴𝑉2 foi selecionada para a segregação e formação dos nós filhos 3 e 4,
ou seja, ainda que o 𝐴𝑉2 possua parâmetros comportamentais de direção semelhantes aos dos
veículos convencionas, eles foram decisivos para a determinação de um 𝐸𝐴𝑉 , no qual o grupo
com mais de 50% de 𝐴𝑉2 resulta um 𝐸𝐴𝑉 de 0,912 (no nó 3) e caso contrário um 𝐸𝐴𝑉 de 0,855
(no nó 4).

Os cenários em que o fluxo de veículos possuía AVs capazes de se comunicar (𝐴𝑉3 > 0)
foram agrupados no nó 2. Para a ramificação seguinte, a proporção de caminhões foi selecio-

Tabela 6.6 – Descrição dos nós, das regras induzidas para determinação do 𝐸𝐴𝑉 e valores previstos do 𝐸𝐴𝑉 para
cada condição

Nó Regras induzidas para determinação do 𝐸𝐴𝑉 Valor
médio
𝐸𝐴𝑉

Desvio
padrão

N N (%)

0 No inicial 0, 803 0, 108 21870 100, 0
1 𝐴𝑉3 = 0, 00 0, 893 0, 096 2430 11, 1
2 𝐴𝑉3 > 0, 00 0, 791 0, 104 19440 88, 9
3 𝐴𝑉3 = 0, 00;𝐴𝑉2 ≤ 0, 50 0, 912 0, 093 1620 7, 4
4 𝐴𝑉3 = 0, 00;𝐴𝑉2 > 0, 50 0, 855 0, 091 810 3, 7
5 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑒𝑠 ≤ 0, 150 0, 763 0, 102 6480 29, 6
6 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 > 0, 150 0, 805 0, 102 12960 59, 3
7 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 ≤ 0, 150;𝐴𝑉1 = 0, 00 0, 737 0, 094 3240 14, 8
8 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 ≤ 0, 150;𝐴𝑉1 > 0, 00 0, 788 0, 103 3240 14, 8
9 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 > 0, 150;𝐴𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒 ≤ 0, 02 0, 790 0, 101 8640 39, 5
10 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 > 0, 150;𝐴𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒 > 0, 02 0, 837 0, 097 4320 19, 8
11 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 ≤ 0, 150;𝐴𝑉1 > 0, 00; 𝑃𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑜 = 0 0, 834 0, 114 810 3, 7
12 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 ≤ 0, 150;𝐴𝑉1 > 0, 00; 𝑃𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑜 > 0 0, 773 0, 094 2430 11, 1
13 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 > 0, 150;𝐴𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒 ≤ 0, 02;𝐴𝑉1 = 0, 00 0, 771 0, 100 4320 19, 8
14 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 > 0, 150;𝐴𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒 ≤ 0, 02;𝐴𝑉1 > 0, 00 0, 808 0, 098 4320 19, 8
15 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 > 0, 150;𝐴𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒 > 0, 02; 𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 ≤ 2 0, 795 0, 095 1440 6, 6
16 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 > 0, 150;𝐴𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒 > 0, 02; 𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 > 2 0, 858 0, 091 2880 13, 2
17 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 ≤ 0, 150;𝐴𝑉1 > 0, 00; 𝑃𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑜 = 0; 𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 ≤ 3 0, 801 0, 095 540 2, 5
18 𝐴𝑉3 > 0, 00;𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑒𝑠 ≤ 0, 150;𝐴𝑉1 > 0, 00; 𝑃𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑜 = 0; 𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 > 3 0, 901 0, 121 270 1, 2
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Figura 6.12 – Importância das variáveis no modelo de árvore de decisão para determinação do valor de 𝐸𝐴𝑉

nada para separar em grupos mais homogêneos. Os cenários com mais de 15% de caminhões
foram subdivididos em um nó 6, e para os cenários com menor proporção de caminhões fora
agrupados no nó 5. Ao comparar o nó 5 (com 𝐸𝐴𝑉 médio de 0,763) com o nó 6 (com 𝐸𝐴𝑉 médio
de 0,805) , observa-se que cenários com maior proporção de caminhões o 𝐸𝐴𝑉 é maior, ou seja,
um AV impacta mais nessas condições.

O nó 5, composto por cenários com𝐴𝑉3 no fluxo e baixa quantidade de caminhões, a variável
𝐴𝑉1 foi selecionada pra a bipartição nos nós 7 e 8, e o nó com a presença de𝐴𝑉1 resultou em um
fator maior do que os cenários sem o 𝐴𝑉1. Esse resultado condiz com o modelo de regressão
linear, que sugere que a presença do 𝐴𝑉1, por ter maior espaçamentos entre os AVs, pode
reduzir a capacidade em alguns cenários.

O nó 7, é um nó final com 𝐸𝐴𝑉 0,737. O nó 8 foi dividido em cenários com AVs que podiam
formar pelotões (nó 11) e em cenários sem a formação de pelotões (nó 12). o 𝐸𝐴𝑉 do nó 12
(0,773) é menor que o 𝐸𝐴𝑉 do nó 11 (0,834), o que sugere que em fluxos com a formação de
pelotões o 𝐸𝐴𝑉 médio é menor e o AV impacta menos na operação.

Do nó 11, os cenários com maior número de faixas resultou em um 𝐸𝐴𝑉 médio de 0,901, e
para cenários com número de faixas menor ou igual a 3 resultou em um 𝐸𝐴𝑉 médio de 0,901.
O que indica que o aumento do número de faixas aumenta o 𝐸𝐴𝑉 médio.

Os cenários agrupados no nó 6, com a presença de𝐴𝑉3 e maiores proporções de caminhões,
a inclinação do aclive foi fundamental para a divisão de grupos mais homogêneos, os nós 9
e 10. O nó 10, para cenários com aclive maior de 2%, o número de faixas é a variável mais
importante para originar os nós filhos 15 (com 𝐸𝐴𝑉 = 0,795) e 16 (𝐸𝐴𝑉 = 0,858).

Assim como o nó 5, o nó 9 foi dividido em cenários com presença de 𝐴𝑉1 (nó 14) e sem a
presença desse tipo de AV (nó 13). Em cenários com 𝐴𝑉1 o 𝐸𝐴𝑉 é de 0,808 no nó 14 e sem 𝐴𝑉1

de 0,771.

A importância das variáveis normalizadas, mostrada na Figura 6.12, indica que as variáveis
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relativas ao tipo de AV foram as variáveis mais importantes para a determinação do 𝐸𝐴𝑉 . As
variáveis de distância percorrida e proporção total de AVs não foram selecionadas pelo algo-
ritmo como variáveis relevantes para compor o modelo.

Em relação aos valores previstos do 𝐸𝐴𝑉 pelo modelo, de forma geral, foi observado que
maiores valores de 𝐸𝐴𝑉 foram obtidos para nós com maior proporção de 𝐴𝑉1. Essa relação
é explicada pelo fato de que esse tipo de AV necessita maior espaçamento para realizar suas
manobras. Outros fatores relacionados ao aumento do 𝐸𝐴𝑉 observados foram o aumento da
proporção de caminhões, da inclinação da aclive e redução do número de faixas. Um aumento
da proporção de caminhões no fluxo tem como consequência a redução de veículos convencio-
nais e autônomos o que reduz a capacidade da via. Esse fator é agravado quando há inclinações
mais íngremes e menor número de faixas para veículos ultrapassarem os caminhões na rodo-
via.

6.5.2 Validação do modelo de árvore de decisão

Para a validação do modelo, foi utilizada uma amostra independente de simulações em que as
variáveis independentes são descritas nas Tabelas 4.9 e 5.7. Os valores obtidos das simulações
de 𝐸𝐴𝑉 foram comparados com os valores estimados de 𝐸𝐴𝑉 através do modelo de árvore de
decisão mostrado na Figura 6.11.

A qualidade do modelo foi avaliada através das seguintes medidas de erro: erro médio abso-
luto (𝑀𝐴𝐸), erro médio normalizado (𝑀𝑁𝐸), raiz quadrada do erro quadrático médio (𝑅𝑀𝑆𝐸)
e coeficiente de correlação 𝑟 , descritos na Seção 5.4.3. As medidas estatísticas de média arit-
mética, desvio padrão da amostra (𝜎) e as medidas de erros das duas amostras, treinamento e
validação, são mostradas na Tabela 6.7.

Tabela 6.7 – Medidas de validação e estimativas de erros do modelo de árvore de decisão para previsão do 𝐸𝐴𝑉 .

Parâmetro de avaliação Treinamento Validação

Médiaobs 0,803 0,885
Médiaest 0,803 0,831
𝜎𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 0,108 0,117
𝜎𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 0,049 0,066
𝑀𝐴𝐸 0,061 0,084
𝑀𝑁𝐸 0,018 −0, 049
𝑅𝑀𝑆𝐸 0,182 0,120
𝑟 0,459 0,606

Os valores de média e de desvio padrão (𝜎) obtidos nas amostras de treinamento e valida-
ção foram próximos, o que dá indícios que os resultados previstos possuem uma distribuição
semelhante.

Ao comparar as medidas de erro, mostradas na Tabela 6.7, observa-se que o erro absoluto
médio (𝑀𝐴𝐸) da validação foi de 0, 084, o que é um baixo valor de erro. Além disso, os valores



6.5. Modelo de previsão do fator de equivalência 79

de 𝑀𝑁𝐸 para amostra de validação de −0, 049 indica que o modelo prevê os valores de equi-
valentes com baixos erros sistemáticos. É interessante observar que, ainda que o coeficiente
de correlação não seja alto, 𝑟 = 0, 606, o modelo foi capaz de estimar o 𝐸𝐴𝑉 com baixos erros
médios.

Os resultados sugerem que, além de apresentar baixos valores médios de erro na previsão do
valor do 𝐸𝐴𝑉 , a árvore de decisão apresentou um modelo hierárquico que auxiliou no entendi-
mento da importância de cada uma das variáveis para cada grupo de cenários. É interessante
observar que um modelo mais preciso pode ser obtido com a árvore de decisão caso seja se-
lecionado um valor mínimo de variância menor, porém isso implicaria em uma estrutura de
árvore maior; um modelo com maior dificuldade de entendimento, aplicação e pode ocorrer o
overfitness do modelo.

6.5.3 Comparação do modelo de previsão do CAF e do 𝐸𝐴𝑉

Nesta seção são comparados o modelo de regressão linear para previsão do 𝐶𝐴𝐹 e o modelo
de árvore de regressão para determinação do 𝐸𝐴𝑉 , uma vez que ambos os modelos podem ser
utilizados para obter o equivalente veicular e o volume de demanda equivalente. A compara-
ção dos dois modelos foi realizada comparando os valores estimados para volume de demanda
equivalente (Equação 3.7), para cada cenário, pois é o valor utilizado para posteriormente cal-
cular o nível de serviço. .

No primeiro caso, os valores de 𝐸𝐴𝑉 para os cenários da amostra de validação descritos
na Seção 5.4.2 foram obtidos, através das regras de decisão do modelo de árvore de decisão
descritas na Tabela 6.6. Após a estimativa dos valores de 𝐸𝐴𝑉 , foi calculado o fator de ajuste
e estimado o volume da demanda, conforme as Equações 3.5 e 3.7, para todos os cenários da
amostra.

No segundo caso, os valores do 𝐶𝐴𝐹 são obtidos pelo modelo de regressão linear, descrito
na Equação 5.4. O cálculo do 𝐸𝐴𝑉 foi obtido diretamente pela aplicação da Equação 3.6, na
sequência foram obtidos o fator de ajuste e volume da demanda pelas Equações 3.5 e 3.7, res-
pectivamente.

Para permitir a comparação do cálculo da demanda (Equação 3.7) foram adotados valores
fixos de 𝑃𝐻𝐹 = 1; 𝑁 = 3, 𝑓𝐻𝑉 = 2 e 𝑉 = 6600 para todos os cenários.

A comparação dos valores, descritos na Tabela 6.8, sugere que a estimativa do volume da
demanda (𝑣𝑝 ) através do modelo de previsão do 𝐶𝐴𝐹 resulta em menores erros normalizados
(𝑀𝑁𝐸 = −0, 0149) e menores erros sistemáticos (𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0, 0394) quando comparado ao
modelo da árvore de decisão. O valor de correlação 𝑟 maior para o modelo do 𝐶𝐴𝐹 também
indica que que os valores previstos são maios correlacionados com os valores obtidos do que
o modelo da árvore de decisão. Os valores negativos do 𝑀𝑁𝐸 indicam que, em geral, ambos
modelos subestimam os valores obtidos observados.
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Embora os erros médios da previsão do 𝑣𝑝 através da regressão linear para determinação do
𝐶𝐴𝐹 resultem em erros menores, observa-se que os erros absolutos médios e a média obtida
pelos dois modelos são muito próximos, o que sugere que ambos os modelos possuem uma
precisão semelhante. Esse resultado pode ser observado nas Figuras 6.13 e 6.14, as quais mostra
uma distribuição semelhante dos dados para os dois casos.

Quando comparado os desempenhos dos dois modelos, pode se observar que a árvore de
decisão apresentou, como principal ponto negativo, valores previstos de 𝐸𝐴𝑉 com menor pre-
cisão, pois, no modelo, são atribuidos a todas observações o valor médio do 𝐸𝐴𝑉 em um nó.
Como pontos postivos, o modelo de árvore de decisão permite compreender, através dos agru-
pamentos das observações em nós, quais cenários resultam em valores aproximados e quais
características mais impactam no valor do 𝐸𝐴𝑉 , além disso, resultou em regras induzidas para
estimativa do 𝐸𝐴𝑉 , que emmuitos casos não necessida de variáveis numéricas, como por exem-
plo, a primeira divisão dos valores que é descrita pela presença ou ausência de 𝐴𝑉3 no fluxo.

Omodelo da regressão linear para obtenção do𝐶𝐴𝐹 demonstrou como principal ponto posi-
tivomenores medidades de erros dos valores previstos. Por outro lado, esse modelo apresentou
como pontos negativos a necessidade de pressupostos estatísticos para não compromenter a
inferência estatística e a necessidade de entrar no modelo com os valores precisos de todas
variáveis dependentes para a obtenção do valor do 𝐶𝐴𝐹 .

Tabela 6.8 – Tabela de comparação dos modelos propostos: descreve os valores médios obtidos do volume da
demanda equivalente e as estimativas de erros 𝑣𝑝 estimado pelos dois modelos

Parâmetro de comparação
Modelo utilizado

Árvore de Regressão Regressão Linear

Média do 𝑣𝑝 1025,3 1025,8
Variância 3350,88 2179,88
Desvio Padrão 57,89 46,69
MAE 33 31
MNE -0,0153 -0,0149
RMSE 0,0531 0,0394
r 0,5282 0,6761

Por fim, a Tabela 6.9 resume os principais pontos positivos e negativos de cada técnica
multivariada de modelagem.
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Figura 6.13 – Comparação entre valores de de-
manda 𝑉𝑝 observados e estimados a partir do mo-
delo de árvore de decisão para o 𝐸𝐴𝑉 para a amostra
de validação

Figura 6.14 – Comparação entre valores de de-
manda 𝑉𝑝 observados e estimados a partir do mo-
delo de regressão linear para o𝐶𝐴𝐹 para a amostra
de validação

Tabela 6.9 – Resumo da comparação das técnicas aplicadas de modelagem para obtenção da variável dependente

Árvore de Regressão Regressão Linear

Sua aplicação é livre de suposições estatísticas Possui pressupostos estatísticas para sua apli-
cação

Não necessita de uma distribuição específica
da variável dependente para aplicação

Sua aplicação se limita a uma distribuição espe-
cífica da variável dependente

Gera regras induzidas de condições para de-
terminação da variável dependente

Resulta em uma equação paramétrica
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Conclusões e recomendações

Capítulo

7

É bastante provável que os AVs compartilhem as rodovias com veículos convencionais nas pró-
ximas décadas. Compreender como os AVs afetarão a capacidade e o desempenho operacional
das rodovias é de grande importância para gestores e concessionárias que buscam manter a
operação rodoviária em níveis de serviço aceitáveis.

Nesse contexto, este trabalho teve como principal objetivo avaliar impacto dos AVs no de-
sempenho de rodovias no Brasil. Para alcançar esse objetivo, este estudo utilizou-se de uma
adaptação do procedimento para determinação do nível de serviço proposto pelo HCM-6. A
adaptação propõem a inclusão de um fator de ajuste 𝑓𝐴𝑉 que considera o efeito do AVs no fluxo
de veículos. O 𝑓𝐴𝑉 foi obtido através da proporção de AVs no fluxo e um fator de equivalência
para os AVs (𝐸𝐴𝑉 ).

7.1 Conclusões

Neste trabalho, os dados sintéticos foram gerados a partir de simulações, executadas no soft-
ware Vissim 2020, de fluxos mistos (compostos por AVs e veículos convencionais) em cenários
com diferentes características do fluxo e da via. Uma rede hipotética foi construída variando-se
o número de faixas e a inclinação do aclive para diversos cenários. Três tipos de AVs foram in-
seridos em diferentes proporções na corrente de tráfego: 𝐴𝑉1, que possui um comportamento
mais cauteloso; 𝐴𝑉2, com parâmetros comportamentais semelhantes aos dos humanos, porém
determinísticos e o 𝐴𝑉3, que possui maior comunicação V2V e um comportamento mais co-
operativo. O ajuste dos parâmetros comportamentais dos veículos convencionais simulados
foram feitos com base em estudos anteriores.
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Para fazer a análise do impacto dos AVs em diferentes condições de tráfego, foram simulados
5.103 cenários, compostos pela combinação das variáveis de controle: taxas de penetração de
AVs; composição da frota de AVs (formadas por 3 tipos de AVs), comprimento e magnitude
do aclive, número de faixas de tráfego, número máximo de AVs em pelotão e proporção de
caminhões no tráfego. Esses cenários foram simulados durante 90 minutos, com 5 níveis de
fluxo de veículos que resultaram em 25.515 simulações.

O cálculo do 𝐶𝐴𝐹 para os cenários simulados com AVs foi realizado de forma análoga ao
cálculo do 𝐶𝐴𝐹 para veículos pesados utilizado no HCM-6. Os cenários simulados geraram
valores médios de 𝐶𝐴𝐹 entre 0,95 e 1,30, o que indica que a presença de AVs pode desde au-
mentar até 30% da capacidade até reduzir 5% dependendo do cenário e da composição da frota
de AVs. Esses resultados confirmam os obtidos de estudos anteriores, como o de Milakis et al.
(2017).

Quando agrupados os cenários por proporção de AVs no fluxo, os resultados obtidos mos-
traram que há uma relação linear entre aumento de AVs e o aumento do valor do 𝐶𝐴𝐹 . A
ANOVA de uma via de Welch mostrou que existe um grande efeito da proporção de AVs no
valores de𝐶𝐴𝐹 . Os resultados obtidos para os valores de𝐶𝐴𝐹 indicaram que há também uma
relação linear entre o aumento do𝐶𝐴𝐹 e aumento da proporção de𝐴𝑉3 na composição da frota
de AVs. Os cenários com maior proporção de𝐴𝑉3 resultaram valores de𝐶𝐴𝐹 médio aproxima-
damente de 1,10, enquanto os cenários com maior presença de 𝐴𝑉1 o 𝐶𝐴𝐹 médio foi de 1,03.
Essa diferença ocorre pois os 𝐴𝑉3 em maior proporção no fluxo aumentam a comunicação
V2V na corrente de tráfego o que possibilita um fluxo com movimentos de troca de faixa mais
coordenados; maior formação de pelotões e movimentos cooperativos entre os AVs.

Os efeitos principais e as interações das variáveis de controle na obtenção dos valores de
𝐶𝐴𝐹 foram avaliados através da ANOVA Fatorial. Os resultados dessa análise sugerem que:

1. O aumento da fração de caminhões na corrente de tráfego reduz a capacidade (o valor
médio de 𝐶𝐴𝐹 );

2. Em cenários com mais de 30% de AVs, quanto maior o número de faixas, menor o incre-
mento na capacidade;

3. Aclives íngremes afetam mais a capacidade que aclives suaves;

4. A distância percorrida pelos AVs em aclive não afeta a capacidade;

5. O tamanho máximo do pelotão somente afeta a capacidade em cenários com alto nível
de comunicação e com 60% de AVs e, nessas condições, pelotões menores proporcionam
maiores incrementos na capacidade.

A amostra total de 22.005 valores de𝐶𝐴𝐹 foi utilizada para calibrar um modelo de previsão
do valor do 𝐶𝐴𝐹 através de uma regressão linear múltipla e resultou em um modelo com um
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alto valor de coeficiente correlação e determinação (𝑟 = 0, 862 e 𝑅2 = 0, 743). O modelo foi
validado com uma amostra independente e apresentou um erro médio de 3% (𝑀𝐴𝐸 = 0, 032).

Os valores do fator de equivalência para veículos autônomos (𝐸𝐴𝑉 ) foram calculados para
todos os cenários. O valor médio obtido foi de em 0,804, o que sugere que, em média, um AV
impacta menos que um veículo convencional e, por isso, os AVs podem aumentar a capacidade
e melhorar a qualidade de serviço das rodovias. Esse impacto depende de um grande número
de variáveis e pode-se concluir que:

1. O nível de comunicação V2V (proporção de veículos 𝐴𝑉3 capazes de se comunicar) foi o
fator que mais contribuiu para redução do 𝐸𝐴𝑉 .

2. AVs capazes de formar pelotões impactam mais na melhoria do tráfego, mas o número
máximo de veículos em pelotão, em geral, não influencia no 𝐸𝐴𝑉 .

3. Cenários com maior número de faixas de tráfego resultam em um maior valor de 𝐸𝐴𝑉 ,
sugerindo que seu impacto positivo fica menor com um maior número de faixas de trá-
fego.

Para estimar o valor de 𝐸𝐴𝑉 com base nas características dos cenários, foi usado um modelo
de árvore de decisão. Esse modelo foi validado com uma amostra independente, apresentou
boa acurácia e um erro médio absoluto de 0, 084. O modelo de árvore de decisão possibilitou
a compreensão da importância das variáveis em cada subgrupo e apresentou ser um modelo
com aplicação intuitiva e de fácil compreensão.

7.2 Recomendações

Este estudo se concentrou na simulação e análise de impactos apenas de automóveis autô-
nomos, por isso, recomenda-se para estudos futuros a simulação de fluxos com caminhões
autônomos.

Os cenários foram simulados apenas para rodovias rurais e não contemplaram estratégias
de harmonização de congestionamento, mudança de velocidade máxima de regulamentação
da via, inclusão de faixa de tráfego exclusiva para os caminhões ou para os AVs e condições
climáticas adversas. A simulação de diferentes cenários permitirá avaliar como esses fatores
afetam a capacidade e a equivalência veicular de fluxos mistos com AVs.

Uma análise de como os parâmetros de formação de pelotão afetam a operação de tráfego
podem colaborar para a determinação de parâmetros como distância máxima para os veículos
iniciarem um pelotão que otimizem a operação viária.

É recomendado tambémum estudo para aplicação de outrosmodelos de previsão para o𝐶𝐴𝐹
e 𝐸𝐴𝑉 , como modelos lineares generalizados, uma vez que esses modelos podem contribuir
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para uma maior precisão da previsão dos valores e podem superar a limitação da variância
não homogênea na análise de resíduos da regressão linear.

Por fim, visto que os fatores de equivalência dos AVs dependem das características da via e
do tráfego, estudos em áreas urbanas, com semáforos e diferentes tipos de cruzamentos serão
úteis na compreensão dos possíveis impactos dos AVs no tráfego urbano.



87

Referências

ABDEL-ATY, M.; KELLER, J.; BRADY, P. A.; ABDEL-ATY, M.; KELLER, J. Analysis of types of
crashes at signalized tntersections by using complete crash data and tree-based regression.
TRR: Journal of the TRB, 2005. n. 1908, p. 37–45, 2005.

AL-KAISY, A.; DURBIN, C. Platooning on two-lane two-way highways: An empirical
investigation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011. v. 16, p. 329–339, 2011.

ALECSANDRU, C.; ISHAK, S.; QI, Y. Passenger car equivalents of trucks on four lane rural
freeways under lane restriction and different traffic conditions. Canadian Journal of Civil
Engineering, 2012. v. 39, n. 10, p. 1145–1155, 2012.

ALKIM, T. P.; BOOTSMA, G.; HOOGENDOORN, S. Field operational test - The assisted
driver. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2007. p. 1198–1203, 2007.

ARNAOUT, G. M.; ARNAOUT, J.-P. Exploring the effects of cooperative adaptive cruise
control on highway traffic flow using microscopic traffic simulation. Transportation Planning
and Technology, 2014. v. 37, n. 2, p. 186–199, 2014.

AYALA, R. J. L. Procedimento para identificação dos principais parâmetros dos microssimuladores
a serem considerados no processo de calibração. 246 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia
de Transportes) — Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

BETHONICO, F. C. Calibração de simuladores microscópicos de tráfego através de medidas
macroscópicas. 118 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) — Universidade
de São Paulo, São Carlos, 2016.

BIERSTEDT, J.; GOOZE, A.; GRAY, C.; PETERMAN, J.; RAYKIN, L.; WALTERS, J. Next-
generation vehicles effects of on travel demand & highway capacity. Estados Unidos: Fehr e
Peers, 2014.

BREIMAN, L.; FRIEDMAN, J.; OLSHEN, R.; STONE, C. Classification and regression trees.
Belmont, CA: Taylor and Francis, 1984. 151–166 p.



88 Referências

BURNHAM, G. O.; SEO, J.; BEKEY, G. A. Identification of human driver Models in car
following. IEEE Transactions on Automatic Control, 1974. v. 19, n. 6, p. 911 – 915, 1974.

CALVERT, S. C.; SCHAKEL, W. J.; LINT, J. W. Will automated vehicles negatively impact
traffic flow? Journal of Advanced Transportation, 2017. p. 17, 2017.

CARVALHO, L. G. S. Calibração do modelo de desempenho de caminhões do Vissim. Dissertação
(Mestrado em Engenharia de Trasportes) — Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

CARVALHO, L. G. S.; SETTI, J. R. Calibration of the VISSIM truck performance model using
GPS data. Revista Transportes, 2019. v. 27, n. 3, 2019.

CHEN, L.; ENGLUND, C. Cooperative Intersection Management: A Survey. IEEE Transactions
on Intelligent Transportation Systems, 2016. IEEE, v. 17, n. 2, p. 570–586, 2016.

CHEN, W.-H.; JOVANIS, P. P.; CHEN, W.-H.; JOVANIS, P. P. Method for identifying factors
contributing to driver-injury severity in traffic crashes. TRR: Journal of the TRB, 2000. n. 1717,
2000.

CHITTURI, M. V.; BENEKOHAL, R. Effect of work zone length and speed difference between
vehicle types on delay based passenger car equivalents in work zones. In: Annual Meeting of
Transportation Research Board. Washington: TRB, 2007.

CNT. Plano CNT de transporte e logística 2018. Brasília, 2018. 635 p. Disponível em:
<https://planotransporte.cnt.org.br/Content/docs/Plano%20CNT%20Transporte%20-
%20Pesquisa%20Completa.pdf>. Acesso em: 15 outubro 2019.

CUNAGIN, W. D.; MESSER, C. J. Passenger car equivalents for rural highways. TRR: Journal
of the TRB, 1983. v. 1, p. 61–68, 1983.

CUNHA, A. L.; SETTI, J. R. Calibração do modelo de desempenho de caminhões do Corsim
através de um algoritmo genético. In: 20 Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte.
Brasília: ANPET, 2016. p. 3601–3612.

CUNHA, A. L. B. N. da; MODOTTI, M. d. M.; SETTI, J. R. Classificação de caminhões através
de agrupamento por análise de cluster. In: XXII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes.
Rio de Janeiro: ANPET, 2008.

DE OÑA, J.; DE OÑA, R.; CALVO, F. J. A classification tree approach to identify key factors
of transit service quality. Expert Systems with Applications, 2012. v. 39, n. 12, p. 11164–11171,
2012.

DEMARCHI, S. H.; SETTI, J. R. Limitations of passenger-car equivalent derivation for traffic
streams with more than one truck type. TRR: Journal of the TRB, 2007. v. 1852, n. 1, p. 96–104,
2007.

DFT. Research on the impacts of connected and autonomous vehicles (CAVs) on traffic flow.
Reino Unido: ATKINS, 2016. 58 p.

DNIT. Diretrizes para elaboração de estudos e projetos rodoviários: Publicação IPR - 726. 3. ed.
Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Rodoviárias - Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes, 2006. 487 p.



Referências 89

DOWLING, R.; LIST, G.; YANG, B.; WITZKE, E.; FLANNERY, A. Incorporating truck analysis
into the Highway Capacity Manual. Washington, DC: TRB, 2014. 156 p.

ESSA, M.; SAYED, T. Transferability of calibrated microsimulation model parameters for
safety assessment using simulated conflicts. Accident Analysis & Prevention, 2015. v. 84, p.
41–53, 2015.

FAGNANT, D. J.; KOCKELMAN, K. Preparing a nation for autonomous vehicles:
Opportunities, barriers and policy recommendations. Transportation Research Part A: Policy
and Practice, 2015. v. 77, p. 167–181, 2015.

FAN, R.; WANG, W.; LIU, P.; YU, H. Using VISSIM simulation model and surrogate safety
assessment model for estimating field measured traffic conflicts at freeway merge areas. IET
Intelligent Transport Systems, 2013. v. 7, n. 1, p. 68–77, 2013.

FHWA. Benefits estimation framework for automated vehicle operations. 2015. U.S.
Department of Transportation, Report No. FHWA-JPO-16-229, Washington, 2015.

FIELD, A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 3ª ed. ed. UK: Sage, 2013.

FIRJAN. Os custos da (i)mobilidade nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo.
Rio de Janeiro, 2014. v. 3, 1–5 p. Disponível em: <https://www.firjan.com.br/publicacoes-
/publicacoes-de-economia/os-custos-da-i-mobilidade-nas-regioes-metropolitanas-do-rio-de-
janeiro-e-sao-paulo.htm>.

FRIES, R.; QI, Y.; LEIGHT, S. How many times should I run the model? Performance measure
specific findings from VISSIM models in Missouri. In: Annual Meeting of Transportation
Research Board. Washington: TRB, 2014.

GORTER, M. Adaptive cruise control in practice: a field study and questionnaire into its
influence on driver, traffic flows and safety. 160 p. Dissertação (MSc Civil Engineering) — Delft
University of Technology, Delft, 2015.

HAYES, B. Leave the driving to it. American Scientist, 2011. v. 99, n. 5, p. 362, 2011.

HOEDEMAEKER, M.; BROOKHUIS, K. A. Behavioural adaptation to driving with an adaptive
cruise control (ACC). Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 1998.
v. 1, n. 2, p. 95–106, 1998.

HOOGENDOORN, R.; VAN AREM, B.; HOOGENDOORN, S. Automated driving, traffic flow
efficiency and human factors: a literature review. TRR: Journal of the TRB, 2014. v. 2422, p.
113–120, 2014.

HUANG, F.; LIU, P.; YU, H.; WANG, W. Identifying if VISSIM simulation model and SSAM
provide reasonable estimates for field measured traffic conflicts at signalized intersections.
Accident Analysis & Prevention, 2013. v. 50, p. 1014–1024, 2013.

HUBER, M. J. Estimation of passenger-car equivalents of trucks in traffic stream. TRR: Journal
of the TRB, 1982. v. 869, p. 60–70, 1982.

IBM. SPSS Statistics bases 26. Armonk, NY, 2016. 176 p.

JERATH, K.; BRENNAN, S. N. Analytical prediction of self-organized traffic jams as a function
of increasing ACC penetration. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2012.
IEEE, v. 13, n. 4, p. 1782–1791, 2012.



90 Referências

JIA, D.; NGODUY, D. Enhanced cooperative car-following traffic model with the combination
of V2V and V2I communication. Transportation Research Part B: Methodological, 2016. v. 90, p.
172–191, 2016.

KESTING, A.; TREIBER, M.; SCHÖNHOF, M.; HELBING, D. Adaptive cruise control design
for active congestion avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2008.
v. 16, n. 6, p. 668–683, 2008.

KRAMMES, R. A.; CROWLEY, K. W. Passenger car equivalents for trucks on level freeway
segments. TRR: Journal of the TRB, 1986. v. 1091, p. 10–17, 1986.

LE VINE, S.; ZOLFAGHARI, A.; POLAK, J. Autonomous cars: The tension between occupant
experience and intersection capacity. Transportation Research Part C: Emerging Technologies,
2015. v. 52, p. 1–14, 2015.

LI, Z.; CHITTURI, M. V.; ZHENG, D.; BILL, A. R.; NOYCE, D. A. Modeling reservation-based
autonomous intersection control in VISSIM. TRR: Journal of the TRB, 2013. v. 2381, n. 1, p.
81–90, 2013.

LIST, G. F.; YANG, B.; ROUPHAIL, N. M. On the treatment of trucks for analysis of freeway
capacity. TRR: Journal of the TRB, 2015. v. 2483, p. 120–129, 2015. ISSN 03611981.

MAKRIDIS, M.; MATTAS, K.; CIUFFO, B.; RAPOSO, M. A.; TOLEDO, T.; THIEL, C. Connected
and automated vehicles on a freeway scenario. Effect on traffic congestion and network
capacity. In: 7th Transport Research Arena. Vienna: TRA, 2018. p. 13.

MARCOMINI, L. A.; CUNHA, A. L. A comparison between background modelling methods
for vehicle segmentation in highway traffic videos. CoRR - arXiv, 2018. 2018.

MARSDEN, G.; MCDONALD, M.; BRACKSTONE, M. Towards an understanding of adaptive
cruise control. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2001. v. 9, n. 1, p. 33–51,
2001.

MELSON, C. L.; LEVIN, M. W.; HAMMIT, B. E.; BOYLES, S. D. Dynamic traffic assignment of
cooperative adaptive cruise control. Transportation Research Part C: Emerging Technologies,
2018. v. 90, p. 114–133, 2018.

MILAKIS, D.; SNELDER, M.; VAN AREM, B.; VAN WEE, B.; CORREIA, A. G. H. Development
and transport implications of automated vehicles in the Netherlands: Scenarios for 2030 and
2050. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 2017. v. 17, n. 1, p. 63–85,
2017.

MILANÉS, V.; SHLADOVER, S. E. Modeling cooperative and autonomous adaptive cruise
control dynamic responses using experimental data. Transportation Research Part C, 2014.
v. 48, p. 285–300, 2014.

MILANES, V.; SHLADOVER, S. E.; SPRING, J.; NOWAKOWSKI, C.; KAWAZOE, H.;
NAKAMURA, M. Cooperative adaptive cruise control in real traffic situations. Transactions
on Intelligent Transportation Systems, 2014. IEEE, v. 15, p. 296–305, 2014.

MORANDO, M. M.; TIAN, Q.; TRUONG, L. T.; VU, H. L. Studying the safety impact of
autonomous vehicles using simulation-based surrogate safety measures. Journal of Advanced
Transportation, 2018. p. 11, 2018.



Referências 91

MORANDO, M. M.; TRUONG, L. T.; VU, H. L. Investigating safety impacts of autonomous
vehicles using traffic micro-simulation. In: Australasian Transport Research Forum. Auckland,
New Zealand: ATRF, 2017.

NIKOLOS, I. K.; DELIS, A. I.; PAPAGEORGIOU, M. Macroscopic modelling and simulation of
ACC and CACC traffic. In: 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems.
Las Palmas: IEEE, 2015. p. 2129–2134.

NTSA. Automated Vehicles for Safety. 2019. 2019. Disponível em: <https://www.nhtsa.gov-
/technology-innovation/automated-vehicles-safety>. Acesso em: 10 jan. 2019.

O’HARA, N.; SLOT, M.; MARINESCU, D.; ČURN, J.; YANG, D.; ASPLUND, M.; BOUROCHE,
M.; CLARKE, S.; CAHILL, V. MDDSVsim: an integrated traffic simulation platform for
autonomous vehicle research. VTM, 2012. First International Workshop on Vehicular Traffic
Management for Smart Cities, 2012.

OLSTAM, J. J.; TAPANI, A. Comparison of car-following models. Suécia: Swedish National
Road Administration, 2004. 36 p.

PANDE, A.; ABDEL-ATY, M.; DAS, A. A classification tree based modeling approach for
segment related crashes on multilane highways. Journal of Safety Research, 2010. v. 41, n. 5, p.
391–397, 2010.

PAPADOULIS, A.; QUDDUS, M.; IMPRIALOU, M. Evaluating the safety impact of connected
and autonomous vehicles on motorways. Accident Analysis & Prevention, 2019. v. 124, p.
12–22, 2019.

PARK, J.; ABDEL-ATY, M.; WU, Y.; MATTEI, I. Enhancing in-vehicle driving assistance
information under connected vehicle environment. Transactions on Intelligent Transportation
Systems, 2018. IEEE, p. 1–10, 2018.

PAUWELUSSEN, J.; FEENSTRA, P. J. Driver behavior analysis during ACC activation and
deactivation in a real traffic environment. IEEE Transactions on Intelligent Transportation
Systems, 2010. IEEE, v. 11, n. 2, p. 329–338, 2010.

PEREIRA, J. L. F.; ROSSETTI, R. J. F. An integrated architecture for autonomous vehicles
simulation. In: 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing - SAC. New York, USA:
ACM Press, 2012. p. 286.

PETER, S.; CHARLOTTE, F.; RIJKS, F.; BERNARD, G. Technical report on data collection and
validation - deliverable 2.6. European Union: CoExist, 2018. 44 p.

PETER, S.; KAUTZSCH, L. Default behavioural parameter sets for automated vehicles (AVs) -
deliverable 2.3. European Union: CoEXist, 2018. 12 p.

PIANUCCI, M. N.; PITOMBO, C. S. Uso de árvore de decisão para previsão de geração de
viagens como alternativa ao método de classificação cruzada. Revista de Engenharia Civil,
2019. n. 56, p. 5–13, 2019.

PIVA, F. J.; SETTI, J. R. Avaliação do impacto de veículos pesados na qualidade de serviço de
rodovias de pista dupla usando dados empíricos. Transportes, 2015. v. 23, n. 4, p. 51, 2015.

PTV. Vissim 11 - User Manual. Karlsruhe, 2019.



92 Referências

RAHAL, M. C.; PECHBERTI, S.; HEIJKE, B.; SUKENNIK, P. Technical report on connecting CAV
control logic and CAV simulator. European Union, 2017.

RESENDE, P. T. V.; SOUSA, P. R. de; CESAR, R. V.; QUINTÃO, A. Custo Logístico no Brasil.
São Paulo, 2017. 25 p. Disponível em: <https://www.fdc.org.br/conhecimento-site/nucleos-
de-pesquisa-site/Materiais/pesquisa-custos-logisticos2017.pdf>. Acesso em: 2 outubro
2018.

REUSCHENBACH, A.; WANG, M.; GANJINEH, T.; GÖHRING, D. IDriver - Human machine
interface for autonomous cars. In: Proceedings - 2011 8th International Conference on
Information Technology: New Generations, ITNG 2011. Las Vegas: IEEE - Computer Society,
2011. p. 435–440.

SAE. Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road
motor vehicles - Surface vehicle recommended practice: J3016-201806 . Warrendale, PA, USA,
2018. 35 p. Disponível em: <https://saemobilus.sae.org/content/J3016 201806>.

SANUSI, F. B.; SOBANJO, J. O.; OZGUVEN, E. E.; SANDO, T.; ABDELRAZIG, Y. Measuring
impacts of connected and autonomous vehicles on freeway work zones. In: 98th Annual
Meeting of Transportation Research Board. Washington: TRB, 2019.

SHAHDAH, U.; SACCOMANNO, F.; PERSAUD, B. Application of traffic microsimulation for
evaluating safety performance of urban signalized intersections. Transportation Research Part
C: Emerging Technologies, 2015. v. 60, p. 96–104, 2015.

SHI, L.; PREVEDOUROS, P. D. Autonomous and connected cars: HCM estimates for freeways
with various market penetration rates. Transportation Research Procedia, 2016. v. 15, p.
389–402, 2016.

SHI, Y.; HE, Q.; HUANG, Z. Capacity Analysis and Cooperative Lane Changing for Connected
and Automated Vehicles: Entropy-Based Assessment Method. TRR: Journal of the TRB, 2019.
v. 2673, p. 1–14, 2019.

SHLADOVER, S. E. Connected and automated vehicle systems: Introduction and overview.
Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations, 2018. v. 22,
n. 3, p. 190–200, 2018.

SHLADOVER, S. E.; SU, D.; LU, X.-Y. Impacts of cooperative adaptive cruise control on
freeway traffic flow. TRR: Journal of the TRB, 2012. v. 2324, p. 63–70, 2012.

STANEK, D.; HUANG, E.; MILAM, R. T.; WANG, Y. A. Measuring Autonomous Vehicle
Impacts on Congested Networks Using Simulation. In: 97th Annual Meeting of Transportation
Research Board. Washington: TRB, 2018. p. 16.

STRAND, N.; NILSSON, J.; KARLSSON, I.; NILSSON, L. Exploring end-user experiences:
self-perceived notions on use of adaptive cruise control systems. IET Intelligent Transport
Systems, 2011. v. 5, n. 2, p. 134, 2011.

SUKENNIK, P.Micro-simulation guide for automated vehicles - D2.5. European Union: CoExist,
2018. 29 p.

SUKENNIK, P. PTV Vissim extension: new features and improvements. European Union:
CoExist, 2018. 40 p.



Referências 93

SUMNER, R.; HILL, D.; SHAPIRO, S. Segment passenger car equivalent values for cost
allocation on urban arterial roads. Transportation Research Part A: General, 1984. v. 18, n. 5-6,
p. 399–406, 1984.

TALEBPOUR, A.; MAHMASSANI, H. S. Influence of connected and autonomous vehicles on
traffic flow stability and throughput. Transportation Research Part C: Emerging Technologies,
2016. v. 71, p. 143–163, 2016.

TRB. Highway Capacity Manual. 6ª. ed. Washington: National Research Council, 2016.

TRB. Dedicating lanes for priority or exclusive use by connected and automated vehicles –
NCHRP Research Report 891. Washington, DC: Transportation Research Board, 2018. 152 p.

VAN AERDE, M.; YAGAR, S. Capacity, speed, and platooning vehicle equivalents for two lane
rural highways. TRR: Journal of the TRB, 1984. p. 58–67, 1984.

VAN AREM, B.; VAN DRIEL, C. J. G.; VISSER, R. The impact of cooperative adaptive cruise
control on traffic-flow characteristics. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,
2006. v. 7, n. 4, p. 429, 2006.

VAN NOORT, M.; VAN AREM, B.; PARK, B. MOBYSIM: An integrated traffic simulation
platform. IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, 2010. IEEE,
p. 1301–1306, 2010.

VANDERWERF, J.; SHLADOVER, S. E.; MILLER, M. A.; KOURJANSKAIA, N. Effects of
adaptive cruise control systems on highway traffic flow capacity. TRR: Journal of the TRB,
2002. Washington, v. 1800, n. 1, p. 78 – 84, 2002.

WASHBURN, S. S.; RAMLACKHAN, K.; MCLEOD, D. S. Quality-of-service perceptions
by rural freeway travelers: exploratory analysis. TRR: Journal of the TRB, 2004. v. 1883, p.
132–139, 2004.

WASHINGTON, S.; WOLF, J. Hierarchical tree-based versus ordinary least squares linear
regression models theory and example applied to trip generation. TRR: Journal of the TRB,
1997. v. 1581, p. 82–88, 1997.

WASHINGTON, S.; WOLF, J.; GUENSLER, R. Binary recursive partitioning method for
modeling hot-stabilized emissions from motor vehicles. TRR: Journal of the TRB, 1997. v. 1587,
p. 96–105, 1997.

XIAO-BAO, Y.; NING, Z. Effects of the number of lanes on highway capacity. In: 2007
International Conference on Management Science & Engineering. Harbin, China: IEEE, 2007. p.
351–356.

XIE, D.-F.; ZHAO, X.-M.; HE, Z. Heterogeneous traffic mixing regular and connected vehicles:
modeling and stabilization. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019.
v. 20, n. 6, p. 2060–2071, 2019.

YAP, M. D.; CORREIA, G.; AREM, B. Van. Preferences of travellers for using automated
vehicles as last mile public transport of multimodal train trips. Transportation Research Part
A: Policy and Practice, 2016. v. 94, p. 1–16, 2016.

YE, L.; YAMAMOTO, T. Modeling connected and autonomous vehicles in heterogeneous
traffic flow. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018. v. 490, p. 269–277, 2018.



94 Referências

YU, H.; TAK, S.; PARK, M.; YEO, H. Impact of autonomous-vehicle-only lanes in mixed traffic
conditions. TRR: Journal of the TRB, 2019. v. 2673, n. 9, p. 430–439, 2019. Disponível em:
<https://doi.org/10.1177/0361198119847475>.

ZHOU, J.; RILETT, L.; JONES, E. Estimating passenger car equivalent using the HCM-6 PCE
methodology on four lane level freeway segments in Western U.S. TRR: Journal of the TRB,
2019. v. 2673, n. 11, p. 529–545, 2019.

ZHOU, J.; RILETT, L.; JONES, E.; CHEN, Y. Estimating passenger car equivalents on level
freeway segments experiencing high truck percentages and differential average speeds. TRR:
Journal of the TRB, 2018. v. 2672, n. 15, p. 44–54, 2018.



95

Apêndices



96



97

Análise das replicações

APÊNDICE

A

Este item tem como objetivo descrever o estudo da necessidade de replicações do experimento.
Uma vez que resultados empíricos sugerem que o número de replicações necessárias depende
da variável analisada e que, em alguns casos, uma ou duas replicações são suficientes (FRIES;
QI; LEIGHT, 2014), foram simulados 6 cenários, com 9 replicações com diferentes sementes ale-
atórias, mostradas na Tabela A.1.

Tabela A.1 – Sementes aleatórias utilizadas para as a análise de número de replicações necessárias

Sementes
3 55 77
26 62 80
41 74 91

Os cenários que foram escolhidos aleatoriamente para esta análise correspondem às seguin-
tes condições: 30% de caminhões; trecho em nível (0% de aclive); duas faixas de tráfego; 50% de
AVs no fluxo, em três composições diferentes 4, 5 e 6 da Tabela 4.8, capazes de formar pelotões
de até dois AVs; e quatro distâncias percorridas no trecho (500, 1000, 2000 e 4000 m).

Para cada uma das replicações, foram calculados o valores de𝐶𝐴𝐹 e a suamédia. Em seguida,
esses valores foram normalizados (Tabela A.2) de tal forma que as médias ficassem iguais a 1.
Dessa forma, foi possível avaliar a variação dos valores obtidos para o𝐶𝐴𝐹 em relação à média
para todos os 54 casos. Observando-se a última linha da Tabela A.2, pode-se notar que a maior
variação observada entre a média normalizada (1,00) e os valores normalizados de 𝐶𝐴𝐹 foi
3,6%. Essa margem de variação pode ser considerada pequena, para um estudo exploratório
como este. Por isso, considerando-se os custos computacionais envolvidos com a replicação
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das simulações e o tempo disponível para a realização desta pesquisa, decidiu-se reproduzir o
procedimento usado para cálculo dos fatores de equivalência do HCM-6 (ZHOU; RILETT; JONES,
2019), em que não foram feitas replicações.

Tabela A.2 – Valores normalizados de CAF obtidos das simulações de seis cenários com nove replicações

Composição AVs 4 5 6 4 5 6

Replicação Distância 500 m Distância 1000 m
1 1,018 0,994 1,003 0,997 1 1,021
2 1,033 1,022 1,017 1,036 0,999 0,993
3 0,977 0,967 0,99 1,012 1,015 0,996
4 1,019 1,008 1,004 1,011 0,987 1,007
5 0,977 0,98 1,001 0,984 1 1,007
6 1,005 1,022 1,004 1,012 1,001 0,996
7 0,977 0,981 1,016 0,997 1 0,981
8 0,99 1,006 0,988 0,97 0,999 1,006
9 1,004 1,02 0,977 0,983 0,999 0,993

Média 1 1 1 1 1 1
Máxima variação 0,033 0,033 0,023 0,036 0,015 0,021

.
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Resultado dos testes estatísticos

APÊNDICE

B

Este item tem como objetivo apresentar, com maior detalhes, os valores obtidos dos testes
estatísticos aplicados para as análises de variância de 𝐶𝐴𝐹 .

Tabela B.1 – Subconjuntos homogêneos da variável 𝐶𝐴𝐹 pela variável pelotão, resultado do teste post-hoc de
Tukey, o qual mostra que, em média, cenários com diferentes tamanhos de pelotão máximo formam um grupo
homogêneo estatisticamente significativo .

Pelotão N Subconjunto 1a Subconjunto 2b

0 810 1,080
8 810 1,104
4 810 1,105
2 810 1,106

Teste de Tukey HSD alfa = 0,05
a p = 1,00
b p = 0,192

Tabela B.2 – Valores médios de 𝐶𝐴𝐹 por número máximo de AVs em pelotão e para cenários com 60% de AVs,
com frota com predominância de 𝐴𝑉3. Os valores sugerem que fluxos com pelotões menores proporcionam um
𝐶𝐴𝐹 maior

Autônomos (%) Pelotão Média Limite inferior* Limite superior*

0 1,147 1,144 1,151
2 1,197 1,193 1,200
4 1,192 1,189 1,196
8 1,188 1,184 1,191

* Intervalo de confiança de 95%
A diferença média é significativa para o nível 0,05
Ajuste para as diversas comparações: Sidak
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Tabela B.3 – Comparação das médias aos pares dos valores médios de𝐶𝐴𝐹 para cenários com alta comunicação e
60% de AVs no fluxo, em negrito são destacados os valores que representam médias significativamente diferentes
.

Pelotão Pelotão Diferença média p Limite inferior* Limite superior*

0
2 -0,049 < 0, 001 -0,056 -0,043
4 -0,045 < 0, 001 -0,052 -0,038
8 -0,041 < 0, 001 -0,047 -0,034

2
0 0,049 < 0, 001 0,043 0,056
4 0,005 0,366 -0,002 0,011
8 0,009 0,003 0,002 0,016

4
0 0,045 < 0, 001 0,038 0,052
2 -0,005 0,366 -0,011 0,002
8 0,004 0,432 -0,002 0,011

8
0 0,041 < 0, 001 0,034 0,047
2 -0,009 0,003 -0,016 -0,002
4 -0,004 0,432 -0,011 0,002

* Intervalo de confiança de 95%
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Tabela B.4 – Resultado da MANOVA Traço de Pillai

Efeito Valor F df 𝑝 . Eta parcial quadrado Potência observada

𝐴𝑉1 0,17 694,59 6 < 0, 001 0,09 1,00
𝐴𝑉3 0,11 418,84 6 < 0, 001 0,05 1,00
Autônomos 0,50 1476,82 10 < 0, 001 0,25 1,00
Caminhões 0,01 61,80 4 < 0, 001 0,01 1,00
Distância 0,00 1,75 8 0,082 0,00 0,77
Faixas 0,01 27,78 4 < 0, 001 0,00 1,00
Rampa 0,01 63,62 4 < 0, 001 0,01 1,00
Pelotão 0,06 223,89 6 < 0, 001 0,03 1,00
𝐴𝑉1 ∗𝐴𝑉3 0,00 12,96 4 < 0, 001 0,00 1,00
𝐴𝑉1∗ Autônomo 0,13 99,52 30 < 0, 001 0,06 1,00
𝐴𝑉1∗ Caminhões 0,01 26,90 12 < 0, 001 0,01 1,00
𝐴𝑉1∗ Distância 0,00 0,62 24 0,927 0,00 0,56
𝐴𝑉1∗ Faixas 0,00 3,26 12 < 0, 001 0,00 1,00
𝐴𝑉1∗ Pelotão 0,00 1,47 6 0,183 0,00 0,58
𝐴𝑉1∗ Rampa 0,00 2,96 12 < 0, 001 0,00 0,99
𝐴𝑉3∗ Autônomo 0,08 60,72 30 < 0, 001 0,04 1,00
𝐴𝑉3∗ Caminhões 0,01 13,08 12 < 0, 001 0,00 1,00
𝐴𝑉3∗ Distância 0,00 4,36 24 < 0, 001 0,00 1,00
𝐴𝑉3∗ Faixas 0,00 7,16 12 < 0, 001 0,00 1,00
𝐴𝑉3∗ Pelotão 0,01 12,05 12 < 0, 001 0,00 1,00
𝐴𝑉3∗ Rampa 0,00 3,22 12 < 0, 001 0,00 1,00
Autônomos ∗ Caminhões 0,10 113,14 20 < 0, 001 0,05 1,00
Autônomos ∗ Distância 0,01 4,61 40 < 0, 001 0,00 1,00
Autônomos ∗ Faixas 0,05 52,08 20 < 0, 001 0,02 1,00
Autônomos ∗ Pelotão 0,04 33,43 30 < 0, 001 0,02 1,00
Autônomos ∗ Rampa 0,06 72,17 20 < 0, 001 0,03 1,00
Caminhões ∗ Distância 0,03 44,61 16 < 0, 001 0,02 1,00
Caminhões ∗ Faixas 0,01 40,71 8 < 0, 001 0,01 1,00
Caminhões ∗ Pelotão 0,01 23,78 12 < 0, 001 0,01 1,00
Caminhões ∗ Rampa 0,04 115,50 8 < 0, 001 0,02 1,00
Distância ∗ Faixas 0,02 23,82 16 < 0, 001 0,01 1,00
Distância ∗ Pelotão 0,00 2,08 24 0,001 0,00 1,00
Distância ∗ Rampa 0,04 53,92 16 < 0, 001 0,02 1,00
Faixas ∗ Pelotão 0,01 18,08 12 < 0, 001 0,00 1,00
Faixas ∗ Rampa 0,03 86,58 8 < 0, 001 0,02 1,00
Rampa ∗ Pelotão 0,00 1,38 12 0,168 0,00 0,78
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Tabela B.5 – Comparações múltiplas pelo teste de Tukey para a variável 𝐶𝐴𝐹

Autônomos (%) Autônomos (%) Diferença média 𝑝
Intervalo de confiança 95%
Limite inferior Limite superior

10

20 -0,022 < 0, 001 -0,024 -0,021
30 -0,045 < 0, 001 -0,047 -0,044
40 -0,071 < 0, 001 -0,072 -0,069
50 -0,096 < 0, 001 -0,098 -0,095
60 -0,121 < 0, 001 -0,123 -0,120

20

10 0,022 < 0, 001 0,021 0,024
30 -0,023 < 0, 001 -0,024 -0,022
40 -0,048 < 0, 001 -0,049 -0,047
50 -0,074 < 0, 001 -0,075 -0,072
60 -0,099 < 0, 001 -0,100 -0,098

30

10 0,045 < 0, 001 0,044 0,047
20 0,023 < 0, 001 0,022 0,024
40 -0,025 < 0, 001 -0,026 -0,024
50 -0,051 < 0, 001 -0,052 -0,049
60 -0,076 < 0, 001 -0,077 -0,075

40

10 0,071 < 0, 001 0,069 0,072
20 0,048 < 0, 001 0,047 0,049
30 0,025 < 0, 001 0,024 0,026
50 -0,026 < 0, 001 -0,027 -0,024
60 -0,051 < 0, 001 -0,052 -0,050

50

10 0,096 < 0, 001 0,095 0,098
20 0,074 < 0, 001 0,072 0,075
30 0,051 < 0, 001 0,049 0,052
40 0,026 < 0, 001 0,024 0,027
60 -0,025 < 0, 001 -0,027 -0,024

60

40 0,121 < 0, 001 0,120 0,123
20 0,099 < 0, 001 0,098 0,100
30 0,076 < 0, 001 0,075 0,077
40 0,051 < 0, 001 0,050 0,052
50 0,025 < 0, 001 0,024 0,027

* A diferença média é significativa no nível de 𝑝 = 0, 05.
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Tabela B.6 – Comparações múltiplas pelo teste de Tukey para a variável 𝐸𝐴𝑉

Autônomos (%) Autônomos (%) Diferença média 𝑝
Intervalo de confiança 95%
Limite inferior Limite superior

10

20 0,018 < 0, 001 0,013 0,023
30 0,023 < 0, 001 0,017 0,028
40 0,027 < 0, 001 0,022 0,032
50 0,028 < 0, 001 0,023 0,033
60 0,027 < 0, 001 0,022 0,032

20

10 -0,018 < 0, 001 -0,023 -0,013
30 0,005 0,081 0,001 0,010
40 0,009 < 0, 001 0,004 0,014
50 0,010 < 0, 001 0,005 0,015
60 0,009 < 0, 001 0,004 0,014

30

10 -0,023 < 0, 001 -0,028 -0,017
20 -0,005 0,081 -0,010 0,001
40 0,004 0,175 -0,001 0,009
50 0,006 0,019 0,001 0,011
60 0,004 0,153 -0,001 0,009

40

10 -0,027 < 0, 001 -0,032 -0,022
20 -0,009 < 0, 001 -0,014 -0,004
30 -0,004 0,175 -0,009 0,001
50 0,001 0,963 -0,004 0,006
60 < 0, 001 1,000 -0,005 0,005

50

10 -0,028 < 0, 001 -0,033 -0,023
20 -0,010 < 0, 001 -0,015 -0,005
30 -0,006 0,019 -0,011 -0,001
40 -0,001 0,963 -0,006 0,004
60 -0,001 0,973 -0,006 0,004

60

40 -0,027 < 0, 001 -0,032 -0,022
20 -0,009 < 0, 001 -0,014 -0,004
30 -0,004 0,153 -0,009 0,001
40 < 0, 001 1,000 -0,005 0,005
50 0,001 0,973 -0,004 0,006

* A diferença média é significativa no nível de 𝑝 = 0, 05.

Tabela B.7 – Valor médio do 𝐸𝐴𝑉 classificados em subconjuntos homogêneos de acordo com o teste post-hoc de
Tukey (𝑝 = 0, 05)

Autônomos (%) N
Subconjunto

1 2 3 4

50 3780 0,797
60 3765 0,799 0,799
40 3780 0,799 0,799
30 3780 0,803 0,803
20 3780 0,808
10 3466 0,826

𝑝 0,964 0,159 0,086 1,000
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Tabela B.8 – Valor médio do 𝐶𝐴𝐹 classificados em subconjuntos homogêneos de acordo com o teste post-hoc de
Tukey

Autônomos (%) N
Subconjunto

1 2 3 4 5 6

10 3466 1,018
20 3780 1,040
30 3780 1,063
40 3780 1,089
50 3780 1,114
60 3765 1,139

𝑝 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Modelo de árvore de decisão

APÊNDICE

C

Esse modelo tem como objetivo a determinação do valor aproximado do fator de equivalência
para AVs com base nas características da via e do fluxo de véiculos.
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Figura C.1 – Modelo de árvore de regressão para determinação do 𝐸𝐴𝑉
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