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RESUMO

A  maioria das  grandes  cidades brasileiras e  mesmo muitas das 
cidades de porte médio, vem apresentando graves problemas nos seus 
sistemas de circulação e de transportes, que colaboraram com padrões 
inadequados de qualidade de vida.

Muitas  vezes,  as  velocidades  estabelecidas  pelo  Código  de 
Trânsito Brasileiro não são respeitadas, havendo dificuldades para 
sua fiscalização, gerando acidentes graves.

Os dispositivos eletrônicos têm demonstrado eficiência na redução 
da  velocidade,  porém  sua  implantação  não  tem  sido  devidamente 
precedida  por  estudos  de  impactos  no  desempenho  do  tráfego.  Na 
justificativa  para  sua  implantação  são  enfatizados  os  aspectos 
positivos da sua utilização, a diminuição pontual da velocidade e 
dos índices de acidentes.

Em contrapartida, são instalados sem que se saiba precisar, ao 
certo,  quais  impactos  negativos  (atrasos,  aumento  do  tempo  de 
viagem,  ruídos,  poluição,  etc.)  podem  surgir  a  partir  da  sua 
implantação.

Os  dispositivos  eletrônicos,  nas  suas  mais  diferentes  formas 
construtivas, têm  sido  usados  apenas  com  fins  de  fiscalização  e 
segurança.

O  potencial  destes  equipamentos  para  coleta  de  informações 
detalhadas sobre o fluxo de tráfego não é aproveitado, impedindo a 
constituição  de  um  importante  banco  de  dados  para  subsidiar 
intervenções operacionais e  estratégicas de curto, médio e longo 
prazos.

Assim, esta dissertação tem por objetivo fazer um levantamento 
das  características  técnico-operacionais  dos  dispositivos 
eletrônicos de velocidade, das metodologias de análise e medição dos 
tempos de viagens urbanas de forma a subsidiar o desenvolvimento de 
um procedimento de gerenciamento do tráfego urbano utilizando as 
informações coletadas pelos dispositivos eletrônicos.
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ABSTRACT

Most of Brazilian big cities and even those medium sized cities 
have  been  presenting  serious  problems  in  the  systems  of 
transportation which have contributed to inadequate patterns of life 
style.

The  fact  that  the  speed  limit  established  by  the  Brazilian 
Traffic Code is not frequently obeyed added to the existence of 
difficulties  in  assuring  its  application  result  in  serious 
accidents.

Electronic devices have proved to be efficient as far as lowering 
speed  is  concerned.  However,  their  implementation  has  not  been 
preceded by adequate studies on their traffic impacts. In order to 
justify the implementation of the referred devices certain positive 
features including driving at low speed in determined parts of the 
road and fewer cases of accidents are emphasized.

On the other hand, when those devices are installed no specific 
attention is paid to the negative effects they may cause (severe 
delay, longer travel time, noise, pollution, etc).

The use of those electronic devices is limited to make sure that 
the speed limit is obeyed and also to safety purposes.

This sort of equipment may provide much more assistance in case 
of the detailed data collection is taken advantage of. This means 
that the actual use one makes of the equipment in question hinders 
the  development  of  an  important  data  bank  which  is  likely  to 
generate  operational  and  strategic  interventions  within  short, 
medium and long periods.

Therefore, the  current dissertation aims at  investigating  the 
technical  and  operational  aspects  of  the  electronic-speed-
controlling devices as well as the methodology through which the 
urban  travel  time  is  analyzed.  The  mentioned  investigation  is 
motivated  by  an  attempt  to  contribute  to  the  development  of 
procedures which may favor the organization of the urban traffic by 
making use of the data collected by those electronic devices.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A  maioria das  grandes  cidades brasileiras e  mesmo muitas das 

cidades de porte médio, vem apresentando graves problemas nos seus 

sistemas de circulação e de transportes, que colaboram com padrões 

inadequados de qualidade de vida.

Os altos índices de acidentes, os congestionamentos crônicos no 

tráfego, os níveis de mobilidade e de acessibilidade cada vez mais 

reduzidos  e  a  degradação  contínua  da  qualidade  ambiental  são 

indicadores  que  refletem  dramaticamente  o  cotidiano  da  vida  em 

diversos centros urbanos.

O quadro acima delineado decorre de diversos fatores sociais, 

políticos e econômicos, bem como de uma longa seqüência de decisões 

equivocadas  no  campo  das  políticas  urbana  e  de  transporte,  que 

privilegiaram sobremaneira o  uso  do automóvel  e  que  deixaram em 

segundo plano alguns aspectos como incentivo ao uso do transporte 

público,  segurança  de  pedestres,  preservação  das  condições 

ambientais.

As políticas de transporte orientadas pela cultura do automóvel 

incentivaram,  mesmo  que  indiretamente,  a  expansão  urbana  e  a 

dispersão  de  atividades,  gerando  maior  consumo  de  energia  e 

constante necessidade de implantação de novas vias.

Com  isso,  as  redes  de  equipamentos  públicos  -  água,  esgoto, 

eletricidade - tornam-se cada vez mais caras ao mesmo tempo em que 

os  usuários  dos  veículos  privados  passam  a  ter  um  acesso 

privilegiado a boa parte das atividades e dos equipamentos urbanos.

Além disso, a falta de planejamento e de controle do uso do solo 

urbano  acabou  por  deixar  que  o  desenho  das  cidades  seja  apenas 

resultante das forças de mercado, que tendem a investir nas áreas de 

maior acessibilidade sem se preocupar com as implicações sobre o 

meio ambiente e sobre o sistema viário local.
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Assim, o uso indiscriminado das vias públicas para o tráfego de 

veículos, ou seja, fora de uma adequada hierarquização viária, tem 

propiciado nos grandes centros urbanos, notadamente em suas áreas 

mais adensadas, degradação ambiental, aumento do número de acidentes 

envolvendo pedestres, retardamentos no fluxo de tráfego, bem como 

diversos outros problemas.

Calçadas e áreas verdes são progressivamente utilizadas para o 

estacionamento, ou  mesmo para  a  circulação de  veículos. Ruas  de 

trânsito  local  começam a  receber  volumes elevados de  tráfego de 

passagem e se convertem em vias arteriais. Praças se transformam em 

rotatórias e em terminais e as áreas de fundo de vale passam a 

abrigar novas avenidas.

Como  forma  de  gerenciar e  solucionar toda  a  problemática que 

envolve o tráfego e a segurança viária tem-se os sistemas de gestão 

de tráfego e, particularmente, aqueles de controle de velocidade, 

como os dispositivos eletrônicos comumente encontrados nas médias e 

grandes cidades brasileiras. Através destes dispositivos é possível 

melhorar a  segurança das vias e  obter informações a respeito do 

fluxo de tráfego viário.

O  Código  de  Trânsito  Brasileiro  estabelece  que  a  velocidade 

máxima permitida nas áreas urbanas é de 60 km/h (vias arteriais), 40 

km/h  (vias  coletoras)  e  20  km/h  (vias  locais),  estando  estas 

sujeitas à especificação por parte do órgão gestor correspondente. 

Muitas  vezes,  estas  velocidades  não  são  respeitadas,  gerando 

acidentes graves.

Quando não é possível fazer a fiscalização, pode ser necessário 

adotar outra solução, como a adoção de alguma medida física e, onde 

estas não são possíveis, a utilização de dispositivos eletrônicos de 

controle de velocidade.

1.2. OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO

O  trabalho  objetiva,  basicamente,  levantar  as  características 

técnico-operacionais  dos  dispositivos  eletrônicos  de  controle  de 
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velocidade  atualmente  utilizados  nas  cidades  brasileiras  e  de 

procedimentos para gerenciamento e controle de tráfego urbanos.

A  partir  destas  características  e  procedimentos,  propor  a 

estruturação de um sistema de gerenciamento do tráfego urbano que 

utilize as informações coletadas pelos dispositivos eletrônicos.

1.3. JUSTIFICATIVAS E RELEVÂNCIA

Conforme  dito  anteriormente,  existe  uma  ampla  utilização  no 

Brasil de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade, como 

forma  de  prover  segurança  em  vias  urbanas,  principalmente  nas 

grandes cidades.

Entretanto, não existem estudos que verifiquem a possibilidade de 

utilização destes equipamentos no planejamento de tráfego. Sabe-se 

que,  para  efetuar  a  fiscalização,  estes  equipamentos  coletam 

informações que podem vir a serem utilizados no gerenciamento de 

tráfego  e  até  mesmo  para  analisar  o  impacto  provocado  pela  sua 

implantação.

Desta forma, é eminente a necessidade de se realizar algum tipo 

de estudo cujo objeto de análise seja o desempenho dos dispositivos 

eletrônicos de controle de velocidade, tendo em vista que cada vez 

mais se tem proposto a utilização destes equipamentos e tecnologias 

para solucionar situações conflitantes, sem que se saiba precisar, 

ao certo, que tipo de impactos (atrasos, aumento do tempo de viagem, 

ruídos, poluição, etc.) podem surgir a partir da redução drástica e 

pontual dos patamares de velocidades nas vias.

Assim, deve-se bucar uma forma de utilização dos sistemas atuais 

de  processamento  das  informações  coletadas  pelos  dispositivos 

visando a  utilização  destes  equipamentos  para  a  obtenção  e 

consolidação de dados e informações do tráfego a serem utilizados no 

processo de planejamento e operação do tráfego urbano e regional.
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para  tanto,  a  dissertação  foi  organizada  em  sete  capítulos, 

incluindo esta introdução.

O  segundo  capítulo  apresenta  uma  visão  geral  dos  aspectos 

inerentes da gestão do tráfego urbano. São detalhadas as questões 

institucionais, bem como as técnicas desenvolvidas, no Brasil e no 

exterior e as principais experiências nacionais de gerenciamento e 

controle de tráfego.

No terceiro capítulo apresenta-se toda a pesquisa a respeito da 

legislação  vigente  e  as  características  técnico-operacionais 

referentes aos Dispositivos Eletrônicos de Controle de Velocidade 

(DECV’s).  Considerando  que  o  objetivo  desta  dissertação  está 

incluído  na  Engenharia  de  Transportes,  optou-se  pela  não 

consideração das questões jurídicas que, constante e erroneamente, 

vêm sendo colocadas acima dos aspectos técnicos.

Para que seja possível a adequação proposta por esta dissertação, 

torna-se imprescindível a abordagem dos aspectos da Engenharia de 

Tráfego. Desta forma, o capítulo 4 apresenta os principais elementos 

da Engenharia de Tráfego.

De  forma  a  complementar  ao  que  foi  apresentado  no  capítulo 

anterior, no capítulo 5 encontram-se os fundamentos da teoria do 

fluxo  de  tráfego,  considerando  a  análise  do  fluxo  de  tráfego, 

através das abordagens macro e microscópica.

No sexto capítulo foi desenvolvida a proposta de adequação para 

os  sistemas  de  gerenciamento  de  tráfego  e  de  processamento  das 

informações dos DECV´s. Também é apresentada uma exemplificação da 

possível análise que pode ser realizada a partir de uma estrutura de 

dados e de processamento que também é detalhada neste capítulo.

No  sétimo  e  último  capítulo  são  apresentadas  as  conclusões 

alcançadas  a  partir  do  desenvolvimento  deste  trabalho  e  as 

recomendações  para  que  novas  pesquisas  venham  a  complementar  os 

resultados obtidos a partir desta dissertação.

De  forma  a  complementar  e  esclarecer  a  argumentação  e  o 

desenvolvimento apresentado, também faz parte desta dissertação o 
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ANEXO 1, onde pode ser conferida a última resolução do CONTRAN a 

respeito da fiscalização eletrônica de velocidade.
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2. GESTÃO DO TRÁFEGO

2.1. O PROBLEMA DO TRANSPORTE E O CONTEXTO URBANO

A maioria das cidades tem um departamento de transporte, trânsito 

ou  vias  públicas,  mas  raramente  apresenta  um  departamento  de 

urbanismo. O crescimento urbano ocorre praticamente sem controle, 

com regulamentações sobre o uso e a ocupação do solo precárias ou 

inexistentes, guiado pelas leis de mercado referentes ao valor da 

terra e  aos  níveis  relativos de  acessibilidade entre  as  regiões 

urbanas. 

As  autoridades  locais  normalmente  não  se  prepararam  para  ter 

meios  efetivos  de  fiscalização  e,  assim,  não  podem  evitar  o 

crescimento  urbano  desordenado.  Na  realidade,  a  anistia  a  estas 

ocupações irregulares é freqüente, resultante de pressões de todos 

setores da sociedade.

As conseqüências desta forma de desenvolvimento são as maiores 

distâncias de transporte e a ineficiência energética, provocada pela 

forma ineficiente com que são realizados os deslocamentos urbanos. 

Esta ineficiência está intrinsecamente relacionada com as maiores 

distâncias percorridas nos deslocamentos diários, os maiores tempos 

de viagem também relacionados com as distâncias e com as condições 

de congestionamento existentes nos centros urbanos.

O país vive uma nova fase na sua política urbana a partir da 

entrada em vigor do novo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em 

Janeiro de 1998. Após uma longa discussão envolvendo o Estado e a 

sociedade, chegou-se à proposta do novo código, que traz inovações 

muito importantes em relação à legislação anterior. 

Este novo código reconhece que os graves problemas encontrados no 

trânsito urbano e regional do país – principalmente os acidentes de 

trânsito, a impunidade, a ineficiência e a iniqüidade no uso dos 

recursos públicos – precisam ser combatidos com vigor, para que o 

país  possa  desfrutar  de  uma  melhor  qualidade  de  vida  para  seus 

habitantes e melhorar o desempenho da sua economia. 

24



As políticas de transporte e de trânsito raramente se apresentam 

de forma coordenada, sendo bastante comum a ocorrência de situações 

como as apresentadas a seguir (DENATRAN, 2003):

a) em  cidades  pequenas  ,  onde  não  há  transporte  público,  as 

autoridades limitam as suas atividades à pavimentação de vias 

e à colocação de uma quantidade mínima de sinais de trânsito.

b) em cidades médias  , o transporte público é normalmente tratado 

diretamente pelo prefeito e seu pessoal técnico mais próximo;

c) em  grandes  cidades  ,  a  maior  complexidade  dos  problemas  de 

transporte e trânsito tende a gerar um enfoque mais coordenado 

entre  as  duas  áreas,  todavia  este  ainda  é  deficiente  e 

desvinculado  das  áreas  responsáveis  pelos  investimentos  no 

sistema viário.

Considerando  os  objetivos  desta  dissertação  e  o  contexto 

apresentado, este capítulo vem apresentar as principais estratégias 

de gestão de tráfego, suas características e especificidades. Também 

são contextualizados, de modo sistêmico, os aspectos institucionais 

e  tecnológicos  que  regem  e  amparam  as  atividades  e  técnicas  de 

gestão do tráfego urbano.

2.2. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

A responsabilidade institucional sobre as questões de trânsito e 

transporte no Brasil está dividida entre os três níveis de governo 

(DENATRAN, 2003):

a) Federal  : responsável pelos aeroportos e portos, pelos sistemas 

federais de ferrovias e rodovias, e pelo controle dos sistemas 

de transporte interestadual, rodoviário e ferroviário;

b) Estadual  :  responsável pelas rodovias e  ferrovias estaduais, 

pelo sistema de ônibus intermunicipal e de longo percurso e 

pelo transporte metropolitano;

c) Municipal  :  é  responsável  pelo  transporte  público  e  pelo 

trânsito dentro dos seus limites geográficos.
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A  União  tem  a  prerrogativa  de  legislar  sobre  transporte  e 

trânsito, cabendo aos demais níveis de governo a regulamentação nas 

suas áreas de  competência. Esta regulamentação é estabelecida da 

seguinte forma:

a) Departamento  de  Trânsito  (DETRAN)  :  responsável  pelas 

atividades  administrativas  de  licenciamento  de  veículos  e 

habilitação de condutores e da vistoria dos veículos;

b) Departamento de Estradas de Rodagem (DER)  : responsável pelo 

planejamento, operação e fiscalização das rodovias estaduais, 

esta última em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária;

c) Polícia Militar  : policiamento ostensivo;

d) Órgão  municipal  :  planejamento,  operação  e  fiscalização  do 

trânsito em toda a cidade.

A  Política  Nacional  de  Trânsito  está,  por  definição 

institucional, sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, a 

quem estão vinculados os dois órgãos máximos – o Conselho Nacional 

de  Trânsito  –  CONTRAN,  órgão  normativo  e  consultivo,  e  o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, órgão executivo. Sendo 

assim,  a  competência  destes  órgãos  é  regulamentar,  normatizar, 

coordenar e fazer cumprir a legislação de trânsito.

O CONTRAN é composto por representantes de seis Ministérios (da 

Ciência e Tecnologia, da Educação e do Desporto, do Exército e do 

Desporto, do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, dos Transportes, da 

Saúde) e presidido pelo Ministro da Justiça, cabendo-lhe, dentre 

outras  atribuições,  regulamentar  as  normas  referidas  no  CTB.  Ao 

DENATRAN,  diretamente subordinado  ao  Ministério  da  Justiça,  cabe 

cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das 

normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN.

Aos órgãos estaduais e municipais de trânsito resta implementar, 

por  delegação de competência das instâncias federais, a  Política 

Nacional de Trânsito.

Quanto aos DETRAN’s, a quem compete o registro e o controle de 

veículos  e  a  habilitação  de  condutores,  bem  como,  a  função  de 

fiscalização no seu âmbito de atuação, não há qualquer autonomia 

para regulamentar as normas do CTB.
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2.2.1. POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO

Considerando o contexto já apresentado, tornam-se necessárias a 

definição, formulação e implementação de ações que visem a melhoria 

das condições do tráfego no Brasil.

Esta iniciativa deve acontecer de forma coordenada pelos três 

níveis de governo e pela sociedade, representando um posicionamento 

claro  do  poder  público  a  favor  da  mudança  nas  condições 

desfavoráveis no trânsito urbano.

Esta  postura  deve  possibilitar  o  rompimento  com  as  políticas 

anteriores que permitiam o apoio e a concessão de privilégios ao uso 

do automóvel, para revertê-los em benefícios para a grande maioria 

da população que não faz uso regular dos automóveis.

De  modo  esquemático,  pode-se  ressaltar  os  seguintes  aspectos 

inerentes às diretrizes apresentadas pelo PNT (DENATRAN, 2003):

a) Objetivos estratégicos finais  :

 Preservar a vida;

 Preservar a saúde das pessoas;

 Melhorar a qualidade do ambiente urbano; e,

 Aumentar  a  eficiência  da  circulação  de  pessoas  e 

mercadorias.

b) Público alvo  :

 Sociedade;

 Profissionais da área; e,

 Entidades  públicas  e  privadas  ligadas  ao  trânsito  e  ao 

transporte.

c) Problemas a enfrentar  :

 O crescimento desordenado das cidades, resultando em grandes 

impactos negativos no meio ambiente: impactos no patrimônio 

histórico  e  arquitetônico  e  na  eficiência  da  economia 

urbana, poluição do ar, ruídos, etc.;

 A  degradação  crescente  da  qualidade  de  vida  urbana, 

traduzida pela queda da  qualidade do transporte público, 

pela redução da acessibilidade das pessoas no espaço urbano, 
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pelo aumento dos congestionamentos, da poluição atmosférica, 

dos  acidentes  de  trânsito  e  pela  invasão  das  áreas 

residenciais e de vivência coletiva por tráfego inadequado 

de veículos;

 A impunidade generalizada.

d) Princípios a adotar:  

 A sociedade democrática requer a discussão transparente e 

ampla de soluções para os problemas coletivos;

 O trânsito e o transporte público são de responsabilidade do 

Estado, conforme definido na Constituição do país. O seu 

planejamento  e  fiscalização  são  atribuições  próprias  do 

Poder Público;

 A cidade é um ambiente de uso coletivo, cujo acesso por meio 

dos  sistemas  de  transporte  deve  ser  dividido 

democraticamente, com a atribuição da prioridade no uso da 

via à circulação de pedestres, aos ciclistas e aos meios de 

transporte público coletivo, especialmente os ônibus.

e) Objetivos a perseguir:  

 Melhor qualidade de vida para toda a população, traduzida 

por  melhores  condições  de  circulação,  segurança  e 

acessibilidade para a realização das atividades necessárias 

à vida moderna;

 Maior eficiência urbana, traduzida pela disponibilidade de 

uma rede integrada por modos complementares, trabalhando em 

regime de eficiência, com prioridade efetiva para os meios 

coletivos no uso do sistema viário;

 Melhor qualidade ambiental;

 Aprimoramento  do  exercício  das  atribuições  dos  órgãos  e 

entidades,  principalmente  nas  atividades  de  formação  do 

condutor;

 Exercício da operação, fiscalização, o patrulhamento e  o 

policiamento  ostensivo  de  trânsito  de  tal  forma  que  a 

prática  permita  inibir  infrações  e  atender  cidadãos  em 

situação de necessidade ou emergência.

f) Os grandes desafios do trânsito  
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 Redução dos acidentes de trânsito;

 Mudança  de  valores:  respeito  à  democracia,  às  leis  e  à 

cidadania;

 Integração e operação do Sistema Nacional de Trânsito;

 Implantação da Política e do Programa Nacional de Trânsito;

 Municipalização do trânsito;

 A redução dos índices de poluição atmosférica;

 A melhoria da qualidade de vida nas cidades.

2.2.1.1. PROGRAMA NACIONAL DE TRÂNSITO

O programa decorrente da Política Nacional de Trânsito procura 

estabelecer metas, acompanhadas de sugestões sobre os meios mais 

adequados  para  atingi-las.  Para  tanto,  devem  ser  estabelecidos 

prazos e incentivos para que as cidades possam atingir tais metas, 

e, da mesma forma, definidas formas para financiamento de programas 

específicos  que  sejam  considerados  essenciais  ao  cumprimento  dos 

objetivos projetados e aprovados.

É  de  extrema  importância  que  os  órgãos  governamentais  e  a 

sociedade devam dispor de dados sobre os sistemas de trânsito e de 

indicadores de desempenho a serem acompanhados permanentemente.

Dentre as metas sugeridas para serem alcançadas, encontram-se as 

seguintes áreas:

a) Segurança na circulação  : quantidades e índices máximos de 

acidentes de trânsito;

b) Qualidade na circulação  : índices mínimos de eficiência na 

circulação de pessoas e mercadorias, conforme a sua 

importância social;

c) Qualidade gerencial   dos órgãos de gestão de trânsito.

As ações específicas sugeridas para o alcance destas metas, podem 

ser  separadas  nas  seguintes  áreas:  institucional  (política)  e 

técnica e gerencial.

Na área institucional, deve-se priorizar o apoio à implantação do 

novo  CTB  e  à  estruturação  dos  órgãos  locais  para  a  efetiva 
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municipalização  do  trânsito,  além  dos  órgãos  de  gerência  de 

transporte e trânsito municipais e metropolitanos, para permitir a 

gestão mais eficiente dos problemas urbanos.

As áreas técnica e gerencial envolvem aspectos como:

a) implantação  de  projetos  de  reorganização  do  trânsito   para 

melhorar  segurança  e  qualidade  de  vida,  de  melhoria  das 

condições  de  circulação  dos  pedestres  e  do  transporte  não 

motorizado;

b) capacitação  de  recursos  humanos  ,  tanto  a  nível  gerencial 

(políticas  urbanas,  planejamento  de  transporte  e  trânsito, 

gestão), técnico e de operação, além da capacitação para a 

gestão participativa;

c) promoção  do  desenvolvimento  tecnológico  ,  especialmente  nas 

áreas  de:  sistemas  de  controle  operacional  do  trânsito, 

transferência  tecnológica  de  sistemas  e  métodos  de  gestão, 

geoprocessamento de informações de trânsito

d) implementação de programas especiais para segurança e educação   

de trânsito;

e) definição  do  processo  de  avaliação  permanente  da  política   

nacional,  com  a  indicação  de  objetivos,  metas  e 

responsabilidades;

2.2.2. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

O  Sistema  Nacional  de  Trânsito  –  SNT  é  responsável  pela 

regulamentação das normas contidas no CTB, pelo estabelecimento de 

Diretrizes  da  Política  Nacional  de  Trânsito,  pela  execução  e 

controle dessa política.

Segundo  a  sua  definição,  o  Sistema  Nacional  de  Trânsito 

compreende:

“o  conjunto  de  órgãos  e  entidades  da  União,  dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem 
por  finalidade  o  exercício  das  atividades  de 
planejamento, administração, normatização, pesquisa, 
registro  e  licenciamento  de  veículos,  formação, 
habilitação  e  reciclagem  de  condutores,  educação, 
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engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidades”. (DETRAN/RN, 2003)

2.2.2.1. OBJETIVOS

São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:

a) estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com 

vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental 

e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

b) fixar,  mediante  normas  e  procedimentos,  a  padronização  de 

critérios  técnicos,  financeiros  e  administrativos  para  a 

execução das atividades de trânsito;

c) estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações 

entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar 

o processo decisório e a integração do Sistema.

2.2.2.2. COMPOSIÇÃO

Compõem  o  Sistema  Nacional de  Trânsito os  seguintes órgãos e 

entidades (DENATRAN, 2003):

a) o  Conselho  Nacional  de  Trânsito  -  CONTRAN,  coordenador  do 

Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

b) os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de 

Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, 

consultivos e coordenadores;

c) os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN e DETRAN);

d) os  órgãos  e  entidades executivos rodoviários da  União,  dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

e) a Polícia Rodoviária Federal;

f) as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

g) as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.
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2.2.3. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E CTB

O Código de Trânsito Brasileiro, no melhor e mais equilibrado 

espírito federativo, prevê uma clara divisão de responsabilidades e 

uma sólida parceria entre órgãos federais, estaduais e municipais. 

Os municípios, em particular, tiveram sua esfera de competência 

substancialmente ampliada no tratamento das questões de trânsito. 

Aliás, nada mais justo se considerarmos que é nele que o cidadão 

efetivamente mora, trabalha e se movimenta mais, ali encontrando sua 

razão concreta e imediata de vida comunitária e expressão política.

Por  isso,  compete  agora  aos  órgãos  executivos  municipais  de 

trânsito exercer nada menos que vinte e uma atribuições. Uma vez 

preenchidos os requisitos para integração do município no Sistema 

Nacional  de  Trânsito,  ele  assume  a  responsabilidade  pelo 

planejamento, o projeto, a operação e a fiscalização, não apenas no 

perímetro urbano, mas também nas estradas municipais.

Assim, a prefeitura passa a desempenhar tarefas de sinalização, 

fiscalização, aplicação de penalidades e educação de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 24 designa as 

competências  aos  órgãos  e  entidades  executivos  de  trânsito  dos 

municípios, no âmbito de sua circunscrição.

Considerando o contexto apresentado nesta dissertação, podem ser 

ressaltadas as seguintes atribuições:

“II  -  planejar,  projetar, regulamentar e  operar o 
trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e 
promover  o  desenvolvimento  da  circulação  e  da 
segurança de ciclistas;
XVI - planejar e implantar medidas para redução da 
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com 
o  objetivo  de  diminuir  a  emissão  global  de 
poluentes;”
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2.3. GERENCIAMENTO DO TRÁFEGO

A gestão do tráfego consiste na utilização de recursos materiais, 

humanos e equipamentos ao longo das vias urbanas e rodovias, de modo 

a  assegurar  a  movimentação  de  pessoas  e  bens  de  forma  segura, 

minimizando a necessidade de expandir a infra-estrutura viária.

Segundo  HOMBURGUER  (1996),  as  atividades  de  gerenciamento  do 

tráfego podem ser agrupadas em quatro grandes grupos:

a) Gerenciamento sistêmico de transportes (TSM – Transport System 

Management);

b) Gerenciamento  de  demanda  por  viagens  (TDM  -  Travel  Demand 

Management);

c) Sistemas  de  gerenciamento  do  congestionamento  (CMS  - 

Congestion Management Systems); e,

d) Moderação do Tráfego (TC – Traffic Calming).

Além destes grupos, um conceito que vem sendo usado na Europa é o 

do  Gerenciamento  da  Mobilidade  (MM  –  Mobility  Management),  que 

consiste em uma técnica de planejamento que visa principalmente:

a) Melhorar  a  qualidade  das  informações  oferecidas  aos 

passageiros e operadores de carga;

b) Influenciar a escolha por modos de transportes sustentáveis, 

de modo a diminuir o número de viagens por automóveis;

c) Encorajar e  apoiar o  processo de  planejamento integrado de 

transporte e uso do solo.

A  técnica  de  MM  é  essencialmente  baseada  em  serviços  de 

informação,  marketing,  comunicação,  coordenação  e  organização, 

podendo ser  diferenciada do  TDM por  apresentar um  caráter  menos 

mandatário e  mais  político, social  e,  sobretudo, como uma  opção 

voluntária (CÂMARA, 1997).
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2.3.1. GERENCIAMENTO SISTÊMICO DE TRANSPORTES (TSM)

Este gerenciamento busca reduzir o congestionamento do tráfego, 

facilitando  o  seu  fluxo  pela  via  através  de  medidas  de  cunho 

operacional. Concentra-se na promoção do melhor e mais eficiente uso 

dos  sistemas e  facilidades  de  transporte,  e  na  implementação de 

medidas para a redução da demanda por viagens, especialmente durante 

os períodos de pico.

Para se assegurar o alcance do objetivo supra citado, podem ser 

consideradas as seguintes intervenções:

a) Melhoria  na  operação  do  tráfego   através  de:  elaboração  e 

coordenação  de  tempos  semafóricos  adequados,  melhoria  da 

capacidade viária (pequenas intervenções físicas), utilização 

de  sistemas  de  controle,  comunicação  e  acompanhamento  da 

operação  do  tráfego  em  vias  principais,  definição  e 

informações das rotas alternativas para trechos congestionados 

(potencial uso dos Painéis de Mensagens Variáveis – PMV’s – 

item 2.4.4.1, página 46);

b) Adoção de  medidas relativas à limitação da movimentação de   

bens (carga e descarga): pré-determinação dos horários para as 

movimentações, regulamentação dos locais dos veículos de carga 

ou definição de áreas, fora das vias, para a realização das 

operações de carga e descarga;

c) Ações  de  cobrança  pelo  uso  de  facilidades  ,  sob  formas  de 

pedágios, taxas para a circulação em determinadas situações, 

por exemplo;

d) Melhoria  no  gerenciamento  ,  programação  e  itinerários  dos 

serviços de transporte coletivo;

e) Estímulo  às  práticas  “solidárias”   como  carona  programada, 

táxi-lotação,  dentre  outras  que  visem  reduzir  o  número  de 

veículos em circulação.
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2.3.2. GERENCIAMENTO DA DEMANDA POR VIAGENS (TDM)

O gerenciamento da demanda por viagens busca reduzir a demanda 

por viagens em veículos particulares através da alteração do modo de 

transporte a ser utilizado e/ou do horário da realização da viagem. 

Também pode ser desejada a redução do número de viagens por pessoa 

(geração de viagens), embora estas medidas não constituam o objetivo 

principal do gerenciamento da demanda.

Estes objetivos podem ser alcançados tanto através de medidas de 

curto prazo e baixo custo como por medidas de longo prazo a custos 

relativamente altos.

As medidas de gerenciamento da demanda de curto prazo e baixo 

custo também podem ser consideradas como parte do TSM. Estas medidas 

podem ser:

a) Carona programada;

b) Melhoria no transporte coletivo;

c) Facilidades para veículos com alta taxa de ocupação;

d) Melhoria nas condições de circulação de pedestres e ciclistas;

e) Gerenciamento de áreas de estacionamentos;

f) Outras  estratégias  com  vistas  a  reduzir  a  necessidade  de 

viagens;

Em se tratando das estratégias de longo prazo pode-se considerar:

a) Utilização  de  tecnologias  (telecomunicação)  de  modo  a 

minimizar a necessidade de deslocamentos físicos (E-Commerce, 

por exemplo);

b) Adoção de medidas de planejamento do uso do solo, adequando as 

densidades  de  ocupação  à  eficiência  do  transporte  coletivo 

existente;

c) Cobrança  de  pedágios  e  taxas  para  circulação  em  áreas 

congestionadas.
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2.3.3. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DO CONGESTIONAMENTO (CMS)

Este  tipo  de  gerenciamento  busca  resolver  o  problema  do 

congestionamento urbano através de medidas que não sejam a ampliação 

da infra-estrutura das vias, uma vez que, por aspectos políticos, 

ambientais e financeiros, esta alternativa tem se tornado cada vez 

mais inviável nos atuais contextos urbanos.

As  questões  referentes  aos  congestionamentos  serão  melhor 

detalhadas no Capítulo 4.

Os planos para o gerenciamento do congestionamento devem promover 

o uso mais eficiente e eficaz de todos os modos e facilidades de 

transporte.  Assim,  o  controle  do  congestionamento  pode  ocorrer 

através de medidas baseadas no:

a) Controle da demanda  : redução da demanda veicular através da 

demanda por viagens (item 2.3.2);

b) Controle  da  oferta  :  aumento  da  capacidade  dos  sistemas  de 

transportes existentes, através de, por exemplo, técnicas de 

Sistemas  Inteligentes  de  Transporte  (ITS),  que  será  melhor 

apresentada no item 2.4.2 desta dissertação;

2.3.4. MODERAÇÃO DE TRÁFEGO (TC)

Moderação de Tráfego, do inglês “Traffic Calming” - TC é uma 

forma de gerenciamento de tráfego que procura minimizar os impactos 

do uso de vias locais pelo tráfego de passagem.

Moderação de Tráfego é o termo que designa a aplicação através da 

engenharia  de  tráfego,  de  medidas  físicas  e  de  regulamentação, 

desenvolvidas para controlar a velocidade e induzir os motoristas a 

um modo de dirigir mais apropriado à segurança e ao meio ambiente 

(BHTRANS, 1999). 

De forma geral, o TC busca reduzir os impactos indesejáveis dos 

veículos  motorizados  nas  atividades,  através  dos  seguintes 

interesses (JACQUES, 1997):
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a) Eliminar  prováveis  (e  potenciais)  locais  de  ocorrência  de 

acidentes;

b) Minimizar as poluições atmosférica e sonora;

c) Devolver o espaço urbano para as pessoas (aspectos pessoal e 

social);

d) Promover a harmonia entre os diferentes usuários das vias e 

seu entorno.

Para serem alcançados estes objetivos podem ser utilizados os 

seguintes instrumentos:

a) Redução de velocidade  , através de, por exemplo, implantação de 

lombadas, mini-rotatórias ou a adoção de alterações no traçado 

da via, dentre outras medidas;

b) Redução do volume de tráfego   com o uso de barreiras e desvios;

c) Restrição  de  estacionamento  ,  destinada  aos  veículos 

pertencentes aos não-moradores da área de interesse;

d) Medidas  externas  à  vizinhança  ,  de  modo  a  complementar  as 

demais medidas.

As medidas físicas de controle de velocidade podem ser divididas 

em duas categorias, segundo o seu objetivo principal:

a) aquelas  projetadas  primordialmente  para  a  redução  da 

velocidade dos veículos (efeito pontual) e, 

b) aquelas projetadas para criar um ambiente que induza ao modo 

prudente de dirigir.

Dentre as intervenções comumente adotadas para estes fins, pode-

se citar:

a) mudança do pavimento, de forma a torná-lo mais rugoso;

b) mudança  do  alinhamento  horizontal  da  via  (deflexões 

horizontais) e,

c) mudança do alinhamento vertical da via (deflexões verticais).

Segundo as suas características técnico-operacionais, as medidas 

de Moderação de Tráfego podem ser divididas em:

a) deflexões verticais;

b) deflexões horizontais;

c) de gerenciamento de tráfego; e,

d) de apoio.

A FIG.  2 .1 mostra dois exemplos de dispositivos de moderação de 

tráfego: chicana, constituída de mudanças no alinhamento horizontal 
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da via, e plataforma, mudança no alinhamento horizontal criando uma 

travessia mais segura para o pedestre. 

Fonte: BHTRANS (1999)

FIG. 2.1 - Chicana e plataforma - exemplos de medidas de TC

A TAB.  2 .1 apresenta a contribuição de cada medida em termos da 

redução  de  velocidade  e  melhoria  de  segurança,  bem  como  sua 

aplicabilidade  para  categorias  de  vias  classificadas  quanto  à 

velocidade e prioridade.

TAB. 2.1 - Sumário dos efeitos e da aplicação das medidas de TC

Uso do 
espaço para 
outros fins

Melhoria da 
aparência da 

via

Aplicação

L CS CP A

MEDIDAS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE
deflexões verticais - N V V P NR
deflexões horizontais + + V V P NR
restrições na pista + + V V P NR
rotatórias - - P P P P
redução do raio de giro + - V V P NR
regulamentação de prioridade - - P P NR NR
marcas viárias - - NR NR P V

MEDIDAS DE SEGURANÇA E APOIO
largura ótica - + V V V P
estreitamento da pista + + V V V P
faixas de alinhamento + + NR P V P
superfícies diferenciadas - + V V P NR
entradas e portais - + V V P P
ilhas centrais + + NR P V P
espaços compartilhados + + V NR NR NR
extensão de calçadas + + V V V P
vegetação/paisagismo - + V V V V
mobiliário e iluminação - + V V V V
regulamentação - - P P V V

Fonte: BHTRANS (1999)
LEGENDAS

Aplicação: (conforme a classificação viária)
  L – local: característica residencial sem tráfego de passagem; áreas 

para pedestres, espaços compartilhados e tráfego local.
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 CS - coletora secundária: vias que servem de ligação às coletoras 
primárias, mas não projetadas para tráfego de passagem.

 CP - coletora primária: prioridade dividida entre as funções 
residenciais e as de tráfego de distribuição, incluindo trechos 
de tráfego de passagem.

  A – arterial: prioridade para as funções de tráfego com proteção para 
os usuários vulneráveis (crianças, ciclistas, idosos, etc.).

+ efeito positivo  V Viável
- efeito negativo  P Possível
N neutro NR Não Recomendado

Segundo JACQUES (1997), considerando as características culturais 

brasileiras, é conveniente a implementação inicial destas medidas de 

forma  provisória,  de  modo  a  possibilitar  a  análise  dos  seus 

impactos; posteriormente, então, a efetivação da medida adotada terá 

condições de obter maior êxito.

2.4. CONTROLE ELETRÔNICO DE TRÁFEGO

O  controle  de  tráfego  é,  fundamentalmente,  a  supervisão  do 

movimento de veículos, pessoas e bens, com o objetivo de garantir 

eficiência e segurança.

Uma  via  pode  ser  considerada  eficiente  quando  acomoda  as 

necessidades para a movimentação dos seus usuários ao menor custo 

possível. Pode, ainda, ser tida como segura quando cria condições 

para reduzir ou eliminar os acidentes.

Desta forma, o controle eletrônico de trânsito tem como principal 

objetivo a organização do movimento de pessoas e bens da maneira 

mais segura e eficiente possível.

Apesar destes dois objetivos (segurança  e  eficiência) estarem 

conceitualmente  alinhados,  muitas  vezes  são  conflitantes.  Um 

exemplo: a instalação de semáforos, que propicia maior segurança, 

representa redução da eficiência e da mobilidade, resultando aumento 

do custo da operação. Segurança, portanto, não pode funcionar como 

um conceito isolado.
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Naturalmente, a procura por um sistema de transporte seguro e 

eficiente deve incluir a interação com os dois principais agentes 

deste cenário: o motorista e as vias de escoamento de tráfego. 

Para manter o veículo em operação segura e eficiente, o motorista 

recebe informações de variadas fontes. A maior parte das informações 

imediatas vem diretamente dos instrumentos de seu veículo e outras 

chegam a ele pela sinalização da via, infra-estrutura local e, até, 

por sensações físicas ao dirigir. 

O controle de tráfego deve considerar também o projeto das vias, 

que podem ser rodovias (alta velocidade), vias arteriais (que ligam 

áreas  urbanas)  e  vias  locais  (que  conduzem  o  fluxo  em  pequenas 

porções de uma região).

A hierarquia das vias, com diferentes níveis de acesso, é muito 

importante  para  o  controle  de  trânsito  (item  4.1.3). 

Congestionamentos  e  acidentes  freqüentes  estão  quase  sempre 

relacionados com um planejamento inadequado. As ações de controle de 

tráfego  nestas  condições  podem  ajudar,  porém  não  substituem 

adequados projetos viários.

2.4.1. ELEMENTOS DO CONTROLE ELETRÔNICO DE TRÁFEGO

O  incremento  da  complexidade  dos  problemas  de  trânsito  nos 

grandes  centros  urbanos  tem  exigido  um  grau  crescente  de 

sofisticação tecnológica capaz de propiciar às operações de trânsito 

ferramentas compatíveis com as dificuldades encontradas.

Dentro  deste  contexto,  o  controle  de  tráfego  beneficiou-se 

sobremaneira do enorme desenvolvimento tecnológico dos últimos vinte 

anos, principalmente na área de informática. 

O  primeiro  segmento  beneficiado  foi  o  de  controladores 

semafóricos, por se constituírem de equipamentos situados em campo, 

sendo  os  "responsáveis"  diretos  pela  operacionalização  dos 

semáforos.  Equipamentos  eletromecânicos,  extremamente  obsoletos, 

foram sendo substituídos por outros eletrônicos. 
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Esta  renovação  propiciou  uma  gama  muito  maior  de  funções 

operacionais  disponíveis, implementação de  condições de segurança 

mais  confiáveis  contra  falha  do  equipamento  e  programações 

indevidas, facilidades de  manutenção e,  estrategicamente falando, 

viabilização da integração de um anel fechado de ação e reação, como 

por exemplo, a associação do controlador a detectores de veículos.

Assim,  o  seguinte  passo  tecnológico  consistiu  na  vinculação 

desses  equipamentos  em  campo  a  um  centro  de  controle,  capaz  de 

monitorar e/ou comandar os mesmos.

O controle das vias, no seu nível mais elementar, é obtido pelo 

uso de sinais, indicadores e marcas. Um elaborado grupo de padrões é 

usado para garantir o entendimento, de forma clara e simples, das 

instruções pelos condutores.

A  clareza  desta  comunicação,  porém,  não  é  suficiente  para 

garantir  segurança e  eficiência do  trânsito. Um  bom  programa de 

treinamento  e  educação  para  o  trânsito  é  necessário  para  que 

condutores e pedestres tenham conhecimento das regras e das ações 

requeridas para cada um dos tipos de dispositivos de controle.

Mais usadas em cidades antigas, cujo sistema viário não suporta a 

demanda, zonas de restrição formam barreiras que promovem o desvio 

da maior parte do fluxo para vias alternativas, criando áreas de 

menor densidade (ABRAMCET, 2002).

Sistemas para restrição de tráfego incluem também programas para 

priorizar  pedestres  ou  certos  tipos  de  veículos.  Existem  também 

equipamentos voltados para conter ou coibir a circulação de certos 

tipos de veículos, sob determinadas situações (VIANNA, 2000).

Como exemplo pode-se apontar a dificuldade de alguns municípios 

próximos a rodovias com pedágios instalados, que se transformam em 

rotas alternativas para o transporte de carga, que na tentativa de 

reduzir o custo, evitam os pedágios, circulando em áreas urbanas, 

complicando o fluxo local e danificando a malha viária do município. 

A  instalação  de  equipamentos  de  monitoramento  ou  até  mesmo 

registro fotográfico permitem o acompanhamento ou mesmo a imposição 

de sanções conforme o caso. 

Cada um dos dispositivos de controle de tráfego é orientado por 

padrões  de  projeto  e  uso.  Normas  também  são  usadas  para  o 

posicionamento dos dispositivos de controle em cada situação.
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Por exemplo, os sinais em vias expressas devem ser posicionados 

levando em consideração o tempo de percepção e ação do condutor. 

Falhas neste procedimento elevam o risco de um acidente.

O  projeto  e  uso  dos  controles  de  tráfego devem  reconhecer a 

grande diversidade de tipos de veículos. Tais sistemas devem ser tão 

úteis a pedestres e ciclistas como aos veículos de grande porte.

Com o rápido crescimento da frota de veículos nos grandes centros 

urbanos,  criou-se  a  necessidade  da  utilização  de  “ferramentas 

inteligentes”,  com  grande  capacidade  de  processamento  e  que 

disponibilizem  mecanismos  capazes  de  facilitar  a  operação  do 

trânsito.

Atualmente, os conceitos e dispositivos de controle vêm sofrendo 

uma  revolução,  fruto  da  ampliação  dos  recursos  promovida  pela 

eletrônica aplicada. Sistemas de transmissão de dados, computadores, 

sistemas  de  monitoramento e  controle  vêm  integrando o  acervo de 

recursos para garantir segurança e eficiência.

Sistemas de registro fotográfico de infrações de trânsito têm 

sido  extensamente  utilizados,  com  grande  sucesso,  como  um  dos 

principais agentes para a mudança de comportamento dos condutores, 

particularmente em países com problemas crônicos de desrespeito a 

sinalização e elevados índices de acidentes (STUMPF, 1999).

Com  o  mesmo  princípio  de  detecção  dos  controladores  de 

velocidade, através de laços indutivos, apenas com a inclusão de uma 

interface com o controlador semafórico, um sistema de registro de 

avanço de semáforo, chamado de "furão" controla a passagem no sinal 

vermelho  ou  a indevida  parada  sobre a  faixa  de  segurança  ou  de 

retenção,  irregularidades  previstas  no  Código  de  Trânsito 

Brasileiro.

2.4.2. SISTEMAS INTELIGENTES

Os  chamados  “sistemas  inteligentes”  são  aqueles  que  fornecem 

respostas que solucionam problemas, tais respostas são apropriadas 

às  situações específicas, mesmo  que as  situações sejam  novas  ou 
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inesperadas, fazendo com que o comportamento do sistema seja “único” 

ou até mesmo seja considerado “criativo” (SHAW e SIMÕES, 1999).

A  operação  de  sistemas  inteligentes  é  geralmente  associada  a 

sistemas  biológicos:  por  exemplo,  na  observação  de  uma  pessoa 

cumprindo determinadas tarefas de controle, reconhecendo padrões, ou 

tomando decisões.

2.4.2.1. APLICAÇÕES DOS SISTEMAS INTELIGENTES EM TRANSPORTES

Atualmente, a aplicação da tecnologia da informação, aliada à 

telecomunicação  e  à  eletrônica,  no  planejamento,  operação,  e 

fiscalização do tráfego e transportes urbanos tem se mostrado como 

uma alternativa interessante em termos da relação benefício-custo, 

tornando possível a redução do tempo perdido em congestionamentos, 

dos acidentes de trânsito, dos custos de transportes, do consumo 

energético e dos danos ambientais inerentes às atividades do setor.

A  incorporação  da  telemática  no  planejamento  e  controle  dos 

sistemas  de  transportes  e  na  implantação  de  novos  serviços  de 

informações aos  usuários tem justificado a realização de pesados 

investimentos neste setor, por parte dos países desenvolvidos. 

Os  avanços rápidos e  contínuos na  eletrônica e  tecnologia da 

computação são um grande elemento impulsionador dos novos conceitos 

em controle de tráfego viário.

Veículos  com  computadores  de  bordo  e  comunicadores  poderão 

receber do controle de trânsito central instruções sobre o melhor 

caminho até o destino final. O computador de bordo também poderá 

informar ao computador central o seu tempo de viagem e velocidade 

para ser usado como parte da informação a ser processada. 

Usuários  de  transportes  coletivos  poderão  receber  informações 

mais precisas sobre o tempo de viagem e disponibilidade de ônibus ou 

trens.

Assim, no futuro poderá ser implantado um sistema de controle 

automático para condução de veículos, no qual o motorista, ao chegar 

em  uma  estação  autorizada,  entrará  na  via,  que  determinará  os 

espaços frontais e laterais a serem respeitados velocidades limites 
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e demais parâmetros, diretamente ao computador de bordo. (ABRAMCET, 

2002)

A partir da TAB.  2 .2, percebe-se a grande variedade de serviços 

ITS – Sistemas Inteligentes de Transporte (do inglês  Intelligent 

Transportation  Systems)  que  podem  ser  aplicados  de  forma  a  dar 

suporte ao gerenciamento do tráfego urbano. (U.S. DOT, 2002)

TAB. 2.2 - Grupos e serviços ITS relacionados com a Gestão do Tráfego

Grupo Serviço

Gerenciamento de 
Viagens e Tráfego

Informações antecipadas de viagens
Informações aos motoristas durante as viagens
Sistemas de orientação de rotas (Route Guidance)
Reservas e ajuste de horários
Informação dos serviços aos viajantes
Controle de tráfego
Gerenciamento de acidentes
Gerenciamento da demanda de viagens
Teste e redução de emissões veiculares
Interseções rodo-ferroviárias

Gerenciamento de 
Informações Função arquivamento de dados

Fonte: U.S. DOT (2002)

2.4.3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Os sistemas atualmente em operação para controle de tráfego nas 

cidades,  inclusive  os  de  grande  porte,  utilizam  nos  cruzamentos 

semaforizados, controladores eletrônicos que são máquinas dedicadas, 

basicamente, para alimentar as lâmpadas e colher os dados dos laços 

detectores de veículos e enviá-los para uma central de controle.

Esta filosofia tem uma desvantagem importante, que é a de obrigar 

a central a ter computadores de porte médio ou grande, e também 

obriga a que o meio de comunicação entre ela e os controladores nas 

ruas tenha que ser muito rápido e comportar um grande volume de 

dados,  pois  todas  as  decisões  são  tomadas  na  central  e  estas 

exigências aumentam consideravelmente o custo do sistema.

Os  dispositivos  de  controle  de  trânsito,  individualmente  ou 

integrando sistemas, ajudam os condutores a tomar decisões seguras, 

eficientes e tecnicamente consistentes.
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Existem  quatro  elementos  básicos  em  um  sistema  “on-line”  de 

controle de tráfego (ABRAMCET, 2002):

a) Computadores

b) Sistema de comunicação

c) Semáforos e equipamentos associados

d) Detectores de veículos

As informações sobre o fluxo são detectadas pelos equipamentos e 

transmitidas  ao  sistema  computadorizado  para  processamento.  A 

contagem de veículos, sua classificação por tipo, assim como sua 

velocidade, podem ser enviadas ao computador principal. 

O  computador,  então,  processa  o  fluxo  de  tráfego de  forma  a 

determinar a seqüência de abertura dos vários semáforos que compõem 

aquele  grupo  de  controle.  O  operador  pode  intervir,  a  qualquer 

tempo,  corrigindo  ou  alterando  as  ações  propostas  pelo  sistema 

automático.

Os  controladores  de  tráfego  também  atuam  quando  fiscalizam  a 

utilização das vias. Assim como os controladores de tráfego podem 

aumentar a eficiência do movimento, eles também poderão ser usados 

na restrição do fluxo veicular, de modo a criar áreas de impedimento 

que restrinjam o tráfego em áreas sensíveis.

2.4.4. SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO NO BRASIL

Ações não só visando uma gestão mais eficaz do transporte público 

e da demanda por viagens em geral, como também uma utilização mais 

eficiente  da  infra-estrutura  existente,  vêm  sendo  estudadas  e 

implementadas  em  algumas  capitais  e  regiões  metropolitanas 

brasileiras,  tentando  reproduzir  experiências  de  sucesso  já 

realizadas em cidades de países desenvolvidos.

Uma das técnicas que mais vem sendo implantada nas cidades de 

médio e grande portes é o CTA – Controle de Tráfego por Área.

O Controle de Tráfego por Área caracteriza-se, basicamente, por 

ser  um  sistema em  que computadores centrais, instalados em  sub-

regiões (áreas), recebem as informações da situação de trânsito no 
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sistema viário, coletadas por detectores de veículos câmeras de TV, 

e implementam as temporizações semafóricas mais adequadas.

Algumas  capitais  brasileiras,  como  Rio  de  Janeiro,  Recife, 

Fortaleza e Belo Horizonte, têm implantado sistemas centralizados de 

controle do tráfego urbano para promover uma gestão mais eficiente e 

eficaz dos deslocamentos viários (LOUREIRO et al., 2002a).

Estes  sistemas  promovem  o  monitoramento  e  a  otimização  da 

circulação viária, viabilizando a mitigação dos malefícios causados 

pelo  congestionamento  urbano  por  meio  de  aumento  de  capacidade 

viária, que também pode contribuir para a redução da emissão de 

poluentes, do número de acidentes, do atraso e do tempo de viagem 

dos usuários da rede viária urbana. (MENESES et al 2003)

Autores  como  LOUREIRO  et  al.  (2002b)  e  CAVALCANTI  (2001) 

apresentam  as  experiências  realizadas  com  centrais  relativamente 

simples nas cidades de Fortaleza (CE) e Recife (PE).

A partir dos dados de fluxo, densidade, velocidade, filas, etc, 

os  computadores  do  Centro  de  Controle  calculam  quais  os  tempos 

semafóricos que melhor atenderão à situação reconhecida em campo. 

Simultaneamente o sistema de TV propicia, aos operadores da central, 

condições para intervir quando da ocorrência de veículos quebrados, 

acidentes, interferências na via pública, etc.

2.4.4.1. RIO DE JANEIRO - CTA

O  CTA/RJ  está dividido  em  7  regiões (módulos) e  abrange 857 

cruzamentos semaforizados e as principais vias de deslocamento de 

veículos.  O  CTA/RJ  é  composto  pelas  seguintes  estruturas 

operacionais:

a) Sistema de Controle Semafórico  : os semáforos são controlados e 

monitorados  constantemente  e  em  tempo  real  a  partir  dos 

computadores localizados no centro de controle, possibilitando 

a redução do tempo de viagem nas principais vias da cidade;

b) Circuito Fechado de Câmeras de TV (CFTV)  : é formado por 92 

câmeras  instaladas  em  pontos  estratégicos  da  cidade,  que 
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fornecem imagens do tráfego da cidade ao vivo para o centro de 

controle. Desta forma torna-se possível monitorar o trânsito 

ao  longo  do  dia,  identificando  pontos  de  congestionamento, 

estando o centro de controle pronto a tomar as providências 

necessárias;

c) Painéis de Mensagens Variáveis (PMV)  : estes painéis luminosos 

exibem  mensagens  informativas  aos  motoristas  sobre  as 

condições das principais vias em 6 pontos do município. Em 

conjunto com o CFTV, permitem aos técnicos do CTA a mudança 

das  informações  instantaneamente,  a  partir  do  centro  de 

controle.  Fora  dos  horários  mais  intensos,  são  exibidas 

mensagens educativas, de acordo com as campanhas da Companhia 

de Engenharia de Tráfego do município do Rio de Janeiro (CET-

RIO).  Os  painéis  divulgam  ainda  outras  informações  como: 

fechamento  de  túneis  e  elevados,  problemas  causados  por 

acidentes e outras interferências ao tráfego;

d) Boletins  de  Trânsito  :  estes  boletins  eletrônicos  são 

disponibilizados pela Internet e atualizados periodicamente, 

informando  as  condições  das  principais  vias  da  cidade, 

facilitando  a  definição  de  trajetos  antes  do  início  das 

viagens.

No Rio de Janeiro são adotados cinco índices para determinar as 

condições do tráfego aos motoristas. São eles:

a) Livre  : Indica que a via apresenta tráfego bastante leve, onde 

o motorista tem  total liberdade de  movimento, escolhendo a 

velocidade  que  em  deseja  trafegar,  dentro  dos  limites 

permitidos, e  com  plena facilidade de  mudança  de  faixa de 

tráfego.

b) Bom  : Indica que a via apresenta tráfego leve, com relativa 

liberdade de movimento para o motorista, que pode escolher a 

velocidade que quiser, dentro dos limites permitidos, porém 

com menor facilidade para mudança de faixa de tráfego.

c) Intenso  : Indica que a via apresenta grande volume de veículos, 

havendo  dificuldade  na  mudança  de  faixa  e  algumas  paradas 

devido ao início de formação de fila nos sinais.
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d) Lento  : Indica que a via apresenta grande volume de tráfego, 

com constantes paradas e baixas velocidades.

e) Congestionado  : Indica que a via apresenta problemas graves de 

tráfego, com mais situações de parada do que de movimento.

A classificação das condições de tráfego informadas pelos PMV’s 

foi estruturada a partir do conceito e da classificação do nível de 

serviço viário elaboradas por TRB (2000). A  TAB.  2 .3 a seguir 

apresenta esta correlação entre os níveis de serviço e as condições 

de tráfego expressas pelos PMV’s do município do Rio de Janeiro.

TAB. 2.3 - Correlação entre Nível de Serviço e Condição de Tráfego

Nível de Serviço
(TRB 2000)

Condição do Tráfego
(CET Rio)

A Livre

B Bom

C/D Intenso

E Lento

F Congestionado

2.4.4.2. FORTALEZA - CTAFOR

Seguindo  esta  tendência  de  automatização  e  otimização  do 

gerenciamento  do  tráfego  urbano,  foi  concebido  e  implantado  o 

sistema centralizado de gestão de tráfego da cidade de Fortaleza – 

CTAFOR (LOUREIRO et al., 2002b).

O CTAFOR é composto por 3 subsistemas:

1. Monitoração remota por circuito fechado de televisão (CFTV)  : 

permite o monitoramento remoto das principais interseções da 

cidade através de 30 câmeras de vídeo;

2. Painéis de mensagens variáveis (PMV)  : permite a comunicação com 

os usuários do sistema viário através de 20 painéis;

3. Controle centralizado de semáforos (SCOOT)  : otimiza a operação 

semafórica de 150 cruzamentos, a partir de dados coletados em 

tempo real.
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O subsistema de CFTV visa monitorar as vias e cruzamentos mais 

saturados, permitindo o acompanhamento das condições de tráfego e a 

intervenção imediata em caso de uma necessidade operacional. Desta 

forma, procura-se minimizar os reflexos negativos de acidentes ou de 

qualquer  outro  tipo  de  perturbação  nas  condições  de  fluxo  dos 

veículos que venham a provocar congestionamento ou qualquer outro 

risco para os usuários.

Através dos PMV’s os motoristas são alertados para as condições 

de  tráfego e  para  outros tipos  de  informações que a  central  de 

controle  julgue  necessárias,  tais  como:  campanhas  educativas, 

mensagens institucionais, infrações e suas respectivas penalidades. 

Assim sendo os motoristas podem evitar situações de incidente ou de 

baixa  fluidez,  evitando  contribuir  para  o  agravamento  destas 

condições adversas.

O  subsistema  de  controle  semafórico  do  CTAFOR  é  baseado  no 

software  SCOOT  (Split,  Cycle  and  Offset  Optimization  Technique) 

(SCOOT,  2003).O  modelo  de  otimização  é  um  sistema  reativo  de 

coordenação de semáforos.

Eeste sistema, através de pequenas e freqüentes alterações nos 

tempos dos sinais (split - razão entre o tempo de verde e o ciclo, 

defasagem e ciclo), adapta as configurações dos sinais conforme as 

condições  do  tráfego.  Essas  alterações  são  realizadas  por  3 

otimizadores  (otimizador do  split,  da  defasagem  e  do  ciclo)  que 

avaliam o efeito de pequenos incrementos nos tempos dos sinais sobre 

o índice de desempenho. 

É importante salientar que, nos ajustes dos tempos dos sinais, 

leva-se em conta, também, uma série de estratégias de administração 

do  tráfego e  não  apenas a  otimização. Essas estratégias  incluem 

técnicas para evitar e para postergar o congestionamento, e para 

diluir o congestionamento com mais rapidez, dentre outras.

LOUREIRO  et  al.  (2002b)  salienta  que  quando  estes  três 

subsistemas  estiverem  devidamente  interfaceados  poderão  ser 

disponibilizadas informações em tempo real a partir das condições de 

tráfego a jusante dos usuários.
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2.4.4.3. RECIFE – GIT

CAVALCANTI (2001) apresenta  a  experiência de  gerenciamento do 

tráfego de Recife (PE), onde foi instalada uma central de operação 

de  trânsito  com  baixos  custos  de  implantação  e  operação.  Esta 

central de operação (GIT – Gerenciador Inteligente de Tráfego) é 

composta, basicamente, de 3 centrais específicas:

a) Central de atendimento aos usuários  : funcionamento diário, de 

forma ininterrupta, com sistema de registro, processamento, e 

atendimento de reclamações, sugestões e informações;

b) Central  de  rádio  :  estação  de  comunicação  direta  comas  as 

equipes  de  manutenção,  operação  e  fiscalização,  com  o 

respectivo sistema de registro e processamento das ocorrências 

de trânsito;

c) Central  de  controle  e  supervisão  :  compreende  uma  rede  de 

computadores interligados por linhas telefônicas que controlam 

os  semáforos,  câmeras  de  vídeo,  detectores  de  veículos, 

painéis de mensagens, e a geração e alteração dinâmica dos 

planos de tráfego.

A partir da central de controle e supervisão é que se realizam as 

ações  que  visam  otimizar  o  desempenho  viário.  Para  tanto,  esta 

central se compõe dos seguintes módulos operacionais:

a) Módulo gerenciador de semáforo  : ferramenta do GIT que permite 

o gerenciamento e controle dos semáforos, botoeiras e laços 

detectores;

b) Módulo  de  vídeo  remoto  :  realiza  a  supervisão  de  vias  de 

tráfego, através da captura, digitalização e transmissão de 

imagens de vídeo;

c) Módulo gerenciador de painéis de mensagens  : é a ferramenta do 

GIT que permite o envio de mensagens, através da central de 

controle, para os painéis eletrônicos instalados nas vias; e,

d) Módulo de monitoramento remoto  : ferramenta de conexão remota 

com  o  equipamento  instalado  no  campo,  possibilitando  a 

utilização de recursos de controle e supervisão.
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2.4.4.4. BELO HORIZONTE – CIT

Em  Belo  Horizonte  o  sistema  a  ser  implantado,  Controle 

Inteligente  de  Tráfego  –  CIT,  vai  monitorar  o  trânsito  da  área 

central da cidade. 

Com a implantação do sistema, estima-se que este irá proporcionar 

uma redução de 26% no tempo em que o motorista fica parado por causa 

dos semáforos, além de contribuir para a redução de acidentes e da 

poluições atmosférica e sonora. Também trará economias de tempo com 

o trânsito e combustível.

Calcula-se uma economia anual de 4,6 milhões de horas e de 7,7 

milhões de litros de gasolina para motoristas particulares. No caso 

do transporte coletivo a economia projetada no ano é de 8 milhões de 

horas e de 1,1 milhão de litros de óleo diesel. (BHTRANS, 2003)

O CIT será composto por 4 subsistemas: 

a) Controle  centralizado  de  semáforos  :  Um  computador  central 

opera os sinais de trânsito, permitindo a gestão integrada de 

cerca de 263 cruzamentos, adaptando o tempo dos sinais aos 

fluxos de tráfego, reduzindo os tempos de parada. O sistema 

aciona alarmes no caso de detecção de falhas nos equipamentos.

b) Monitoramento do trânsito  : acompanha os fluxos de tráfego nos 

cruzamentos sinalizados, permitindo a geração de estatísticas 

e o acionamento de alarmes de congestionamento.

c) Circuito fechado de televisão  : serão 20 câmeras instaladas em 

locais estratégicos da região central e interligadas à central 

de controle permitindo o acompanhamento visual do tráfego na 

área central, agilizando a solução dos problemas detectados.

d) Painéis de mensagens variáveis  : serão instalados 10 painéis 

eletrônicos  em  locais  de  acesso  à  área  central  que 

transmitirão  aos  motoristas  informações  sobre  caminhos 

alternativos,  ocorrência  de  acidentes,  congestionamentos  e, 

inclusive, mensagens educativas.

Quando  implantado,  o  sistema  deverá  trazer  maior  agilidade 

operacional no controle dos semáforos, permitindo maior eficiência 

no despacho de viaturas de socorro, polícia e de outros serviços de 

urgência,  além  da  possibilidade  de  pronto  fornecimento  de 
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informações  aos  usuários  das  condições  de  tráfego,  através  dos 

painéis de mensagens variáveis.

A  FIG.   2  .2 apresenta  o  fluxograma  estrutural  do  CIT-BH, 

permitindo  a  compreensão  da  interligação  física  dos  subsistemas 

responsáveis pela coleta, processamento, armazenamento e divulgação 

das informações referentes ao planejamento e à operação do tráfego 

urbano.

Fonte: BHTRANS (2003)

FIG. 2.2 - Fluxograma do Sistema de Controle de Semáforos – CIT/BH

2.4.5. SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO NO EXTERIOR

Conforme apresentado anteriormente, as experiências nacionais com o 

controle de tráfego têm se concentrado em poucas cidades de médio e 

grande porte e têm buscado um melhor desempenho e aproveitamento do 

sistema  viário  através  da  inserção  de  dispositivos  e  mecanismos 

tecnológicos de gerenciamento e controle do tráfego.

As  cidades  americanas  e  européias,  após  terem  consolidados  a 

utilização dos controles eletrônicos para otimizarem a utilização da 

infra-estrutura viária existente, vêm buscando alternativas que atenuem 

o  desgaste  urbano  provocado  pela  utilização  em  larga  escala  e 

desestruturada  dos  veículos  particulares  (individuais)  nos  centros 

urbanos.
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Desta  forma,  e  baseado  no  item  “c”  do  2.3.1 -  Gerenciamento

Sistêmico  de  Transportes  (TSM),  deve-se  ressaltar  a  recente 

iniciativa  tomada  pelas  autoridades  da  cidade  de  Londres 

(Inglaterra) que, em março de 2003, instituíram um “pedágio urbano” 

para a região central de Londres.

Todos  veículos  particulares  estão  sujeitos  ao  pagamento  de  5 

libras (atualmente cerca de R$ 30,00), para adentrar no centro da 

cidade, salientando que a multa aplicada a quem desobedecer é alta, 

cerca de 80 libras.

Veículos  dispensados  da  taxa  são  ônibus,  ambulâncias, 

motocicletas, lambretas, bicicletas, táxis, veículos de emergência e 

veículos  utilizados  por  deficientes,  além  de  carros  elétricos. 

Moradores da área têm desconto de 90%.

O  objetivo inicial  era  reduzir o  tráfego  na  área  central  de 

Londres em 15% e os tempos de percurso em 30 %, além de arrecadar R$ 

750 milhões por ano.

Segundo as autoridades londrinas, o  dinheiro arrecadado com a 

cobrança será utilizado na melhoria do transporte público urbano. 

Cerca de 80% da população daquela cidade já utiliza o transporte 

público, considerando que Londres possui um dos melhores sistemas de 

transportes do mundo.

Atualmente, 85% das viagens que acessam a Área Central de Londres 

são realizadas por transporte público e cerca de 250.000 automóveis 

circulam diariamente nesta região.

Após 3 meses de operação deste novo gerenciamento de tráfego se 

observou uma redução de 16% no volume de tráfego na região central, 

atestando a potencialidade do uso de fiscalização eletrônica como 

ferramenta de  monitoramento, fiscalização e  conseqüente alteração 

dos padrões de deslocamentos da corrente de tráfego.

VERAS (2003), dentro desta nova concepção de controle de tráfego 

que não contempla apenas o fluxo e sim a sua origem e implicações, 

considera  os  aspectos,  ambientais,  econômicos  e,  sobretudo, 

relativos ao tráfego urbano, referentes ao gerenciamento logístico 

das operações de transporte de cargas nos centros urbanos.

Este mesmo autor afirma que, nas cidades francesas de Bordeax, 

Dijon e Marseilles, as viagens decorrentes do transporte de cargas, 

53



incluindo aquelas atraídas pelos Shoppings Centers, representa de 13 

a 19% do fluxo total que circula pelas cidades.

VERAS (2003) também afirma que as melhorias desejadas são obtidas 

a partir da otimização das rotas de carga e descarga e, de forma 

fundamental,  da  redução  da  quilometragem  percorrida  por  veículos 

vazios nos centros urbanos.

Além deste aspecto “controlador”, também se consolidou na maioria 

dos paises europeus e nos EUA a preocupação em se estruturar dados e 

estatísticas  referentes  à  análise de  tráfego e,  a  partir  destas 

informações  desenvolver  mecanismos  computacionais  (softwares) 

capazes de  permitir  análises  mais eficientes e  mais  próximos da 

realidade observada nas vias urbanas.

A  partir  destas  informações coletadas  e  armazenadas, torna-se 

possível a adoção de medidas mais eficientes e eficazes por parte 

dos gerenciadores do transporte e trânsito urbanos.

Esta tendência é apresentada com bastante propriedade por ROESS 

et al (1998) ao apresentar os sistemas de controle de tráfego em 

outros paises.

Segundo estes autores em Glasgow, na Escócia, os mais recentes 

desenvolvimentos têm se concentrado no controle adaptativo (em tempo 

real)  das  interseções  de  modo  a  minimizar  os  congestionamentos 

viários  através  da  utilização  das  ferramentas  SCOOT-TRANSYT.  As 

informações  necessárias  são  obtidas  a  partir  da  utilização  de 

detectores como coletores das informações do tráfego.

ROESS et al (1998) relata as experiências nas cidades espanholas 

de Madrid e Barcelona com um sistema também adaptativo, constituído 

de  dois  níveis hierárquicos.  No nível  superior são  definidos os 

ciclos,  determinadas  as  sub-áreas  e  estabelecida  a  seqüência  de 

coordenação entre as sub-áreas. No nível mais baixo, dentro de cada 

sub-área, são computadas as defasagens (offset) e a razão entre o 

tempo de verde e ciclo (split).

Nas situações congestionadas o fluxo de tráfego, os atrasos e as 

paradas são otimizadas por um algoritmo que seleciona a defasagem 

ótima para todos os pares de interseções e o split associado.

As  experiências  de  outros  países  europeus,  como  Alemanha  e 

França, se aproximam muito das britânicas e espanholas, enquanto no 

Japão  a  grande  diferença  é  o  grande  número  de  interseções 
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controladas pelos sistemas de controle: cerca de 8000 em Tókio e 

mais de 1000 em Nagoya e Tóquio. (ROESS et al, 1998)

Mesmo em escalas diferentes, todos estes sistemas tem o mesmo 

objetivo: otimizar o uso do sistema viário e atenuar os severos 

prejuízos provocados pelas situações de congestionamento nos grandes 

centros urbanos.

2.5. CONTROLE DE VELOCIDADE

O  controle  da  velocidade  nas  vias  e  interseções  urbanas  não 

semaforizadas  tem  o  objetivo  principal  de  melhorar  a  segurança, 

reduzindo a ocorrência de acidentes. A importância deste controle no 

Brasil justifica-se pelos elevados índices de acidentes de trânsito, 

sendo o excesso de velocidade uma das causas principais. O problema 

é tão grave que nas grandes cidades os pedestres correspondem a 60 a 

80% dos mortos no trânsito (ANTP, 1997).

Em  áreas  com  grande  quantidade  de  acidentes,  quando  não  é 

possível  fazer  a  fiscalização,  faz-se  necessário  adotar  outra 

solução. Esta pode ser alteração física da via (tipo de pavimento, 

alinhamento vertical ou horizontal) ou a instalação de dispositivos 

eletrônicos de controle de velocidade.

Com os dispositivos de controle de velocidade procura-se adaptar 

a  velocidade  dos  veículos  às  condições  do  ambiente  nos  quais 

circulam, já que a velocidade que os motoristas escolhem depende 

principalmente das condições da pista e da fiscalização. Quando esta 

última for deficiente, pistas muito largas e confortáveis incitarão 

altas  velocidades,  normalmente incompatíveis  com  a  segurança  dos 

pedestres e demais usuários.

Estes dispositivos são especialmente importantes nas proximidades 

de locais de travessia de pedestres – escolas, hospitais, centros de 

compras, devido a grande incidência de conflitos nestes locais, além 

de pontos onde, comprovadamente, exista grande número de incidentes 

provocados pelo excesso de velocidade.
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É de suma importância que se promovam programas de segurança de 

trânsito, com o envolvimento de todos usuários. Este envolvimento é 

essencial para vencer as resistências iniciais, que identificam o 

controle  de  velocidade com  abuso  de  autoridade e  cerceamento da 

liberdade de circulação.

Considerando  que,  nesta  dissertação,  se  busca  utilizar 

dispositivos que sejam capazes de coletar, processar e armazenar 

dados referentes à corrente de fluxo local, será dado maior enfoque 

aos dispositivos eletrônicos de controle de velocidade.

Assim, o Capítulo 3, a seguir, versará exclusivamente sobre o 

controle eletrônico de velocidade, onde este importante aspecto das 

técnicas de controle de tráfego será melhor detalhado.

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  ocorrência  de  congestionamentos  gera  grande  demanda  por 

informações sobre as condições do tráfego, pois estas informações 

podem possibilitar o alcance de menores tempos de viagens, como dito 

anteriomente.

Além do compromisso que os sistemas devem ter com a veracidade 

das informações, deve também ser considerado o fato de que estes 

sistemas apresentam alto custo de implantação e operação. Assim, o 

mau uso do potencial deste sistema representaria um desperdício dos 

escassos recursos públicos.

Desta forma, pode ressaltar-se que a gestão do tráfego apresenta 

grande importância para que se consiga atenuar os problemas urbanos 

atualmente existentes nas cidades brasileiras.

Uma  das  principais  ferramentas  de  auxílio  aos  sistemas  de 

gerenciamento de tráfego é a utilização das informações provenientes 

das tecnologias de monitoramento e fiscalização do fluxo de tráfego.

Dentre  estas  tecnologias,  a  utilização  dos  dispositivos 

eletrônicos de controle de velocidade vem se difundido pelas cidades 

brasileiras de forma significativa e contínua.
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Esta difusão, em parte, é provocada pela sua atuação sobre os 

altos patamares de velocidade e, conseqüentemente, sobre elevados 

índices de acidentes nas vias urbanas e rurais.

Entretanto, esta utilização pode vir a acarretar o surgimento de 

“pontos de estrangulamento” -gargalos no sistema viário- provocados 

pela redução pontual da capacidade viária decorrente da diminuição 

dos patamares de velocidade do fluxo de tráfego.

Desta  forma,  torna-se  necessário  analisar  as  características 

técnico-operacionais destes dispositivos e os efeitos provenientes 

da sua implantação sobre o fluxo viário para que se possa otimizar a 

respectiva implantação e operação.
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3. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE

3.1. INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica oferece, atualmente, recursos tais como os 

dispositivos eletrônicos (automáticos) para realizar o controle da 

velocidade sem os impedimentos que existiam até há pouco tempo, tais 

como  a  necessidade  de  cobertura  de  grandes  áreas,  a  falta  de 

recursos humanos de fiscalização e a falta de recursos econômicos.

Tendo em vista que o desrespeito ao limite de velocidade implica 

em multa, os dispositivos eletrônicos têm demonstrado uma grande 

eficiência no controle do excesso de velocidade e obediência por 

parte  dos  motoristas  aos  limites  impostos.  No  entanto,  esses 

dispositivos  controlam  a  velocidade  apenas  no  local  onde  estão 

colocados,  apresentando  assim  um  efeito  exclusivamente  pontual 

(STUMPF, 1999).

Desta  forma,  os  dispositivos  eletrônicos  de  controle  de 

velocidade  (DECV)  têm  demonstrado  eficiência  na  redução  da 

velocidade.  Porém,  sua  implantação  não  tem  sido  devidamente 

precedida de estudos dos impactos no desempenho do tráfego, assim 

como a  sua utilização como instrumento de auxílio a gerência do 

tráfego.

Por ser uma medida inovadora dentro das cidades e, por isso, de 

grande  impacto  junto  aos  motoristas,  o  equipamento  deve  ser 

altamente  confiável,  a  fim  de  que  sua  credibilidade  junto  à 

população garanta  a  manutenção  do projeto. É  recomendável que  o 

equipamento possua tecnologia avançada de digitalização de imagens, 

possibilitando a comprovação irrefutável da ocorrência da infração.

Considerando  os  objetivos  a  serem  alcançados  por  esta 

dissertação,  neste capítulo, serão apresentadas  as  especificações 

técnicas dos diversos equipamentos de medição de velocidade nas suas 

diversas  formas  construtivas,  de  modo  a  se  entenderem  as  suas 

indicações, os levantamentos necessários e procedimento operacional 

a ser adotado e, assim, definir a melhor metodologia a ser seguida.
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3.1.1. LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Embora não seja o objetivo desta dissertação analisar sob o ponto 

de  vista  legal  ou  burocrático  a  utilização  dos  dispositivos 

eletrônicos  de  controle  de  velocidades,  torna-se  impositivo  a 

apresentação,  sob  o  ponto  de  vista  técnico  de  transportes,  a 

evolução das legislações do CONTRAN e DENATRAN que regulamentam esta 

atividade  cada  vez  mais  utilizada  e  questionada  pela  opinião 

pública.

3.1.1.1. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO

O  Jornal  Estado  de  Minas,  no  dia  17  de  setembro  de  2003, 

apresenta a seguinte matéria a respeito dos últimos acontecimentos 

referentes  à  fiscalização  eletrônica  de  velocidade  nas  rodovias 

federais (HYBNER, 2003):

“Setembro de 2002: Denúncias sobre a forma de remuneração 
do Consórcio Rodovida, que recebia R$ 55,50 por cada foto 
registrada nos seus quase 300 radares espalhados por todo 
o Brasil, chamam a atenção do CONTRAN, que decide elaborar 
uma nova regulamentação para fiscalização eletrônica de 
velocidade nas cidades e rodovias federais de todo o País.

Outubro de 2002: O CONTRAN publica a Resolução 141, que 
proíbe a remuneração das operadoras de radar pelo número 
de  infrações  registradas  e  determina  que  todos  os 
equipamentos eletrônicos registrem imagens das infrações. 
O órgão também considera que é obrigatória a sinalização 
das vias, por meio de placas indicativas, da localização 
dos radares e a presença de agentes federais junto aos 
equipamentos.

Julho  de  2003:  O  Diário  Oficial  da  União  publica  a 
Deliberação 38, que revoga a Resolução 141 do CONTRAN. 
Entre outras medidas, a norma proíbe a remuneração das 
operadoras  de  radar  por  multa  registrada,  dispensa  a 
obrigatoriedade  da  sinalização  das  vias  nas  quais  são 
feitas  as  fiscalizações  eletrônicas  de  velocidade  e 
determina que os agentes de autoridade de trânsito não 
precisam mais estar presentes durante as operações.”

Esta  matéria  reflete  com  bastante  propriedade  as  constantes 

alterações nas legislações que regem a fiscalização eletrônica.

59



Se de 1995 a 2000 foram promulgadas 8 resoluções, nos últimos 2 

anos  e  meio  já  houve  7  publicações  (resoluções,  portarias  e 

deliberações)  objetivando  uma  adequação  das  necessidades  e 

interesses conflitantes dos órgãos gestores, das empresas operadoras 

dos sistemas de controle e dos usuários das vias fiscalizadas.

De  forma  a  ilustrar  este  contexto  ora  apresentado,  foi 

estruturada  a  TAB.   3  .4,  onde  pode-se  perceber  a  evolução  da 

legislação pertinente à fiscalização eletrônica.

TAB. 3.4 – Histórico das legislações referentes à fiscalização eletrônica

Regulamentação Data Descrição

Resolução 795/95 16/05/1995 Barreira eletrônica - definição, autorização, 
instalação e homologação.

Resolução 801/95 06/06/1995 Requisitos técnicos necessários a uma barreira 
eletrônica.

Resolução 820/96 08/10/1996 Radar portátil avaliador de velocidade - definição 
homologação, requisitos técnicos e operação.

Resolução 008/98 23/01/1998 Estabelece sinalização indicativa de fiscalização 
mecânica, elétrica, eletrônica ou fotográfica dos 
veículos em circulação.

Resolução 023/98 21/05/1998 Define e estabelece os requisitos mínimos necessários 
para autorização e instalação de instrumentos 
eletrônicos de medição de velocidade de operação 
autônoma.

Resolução 079/98 19/11/1998 Estabelece a sinalização indicativa de fiscalização.

Resolução 086/99 04/05/1999 Prorroga o prazo estabelecido no art. 5o da Resolução 
820/96, que trata da utilização do radar portátil 
avaliador de velocidade pela fiscalização de trânsito.

Resolução 117/00 26/05/2000 Prorroga o prazo estabelecido no Parágrafo único do 
art. 5o da Resolução 820/96.

Resolução 123/01 12/02/2001 Prorroga o prazo estabelecido no Parágrafo único do 
art. 5º da Resolução 820/96.

Deliberação 029/01 19/12/2001 Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para 
fiscalização da velocidade de veículos automotores, 
elétricos, reboques e semi-reboques, conforme o Código 
de Trânsito Brasileiro.

Portaria 028/02

(DENATRAN)

08/05/2002 Determina informações a serem disponibilizadas ao 
DENATRAN pelas autoridades de trânsito.

Resolução 141/02 03/10/2002 Dispõe sobre o uso, a localização, a instalação e a 
operação de aparelho, de equipamento ou de qualquer 
outro meio tecnológico para auxiliar na gestão do 
trânsito e dá outras providências.

Deliberação 037/03 16/04/2003 Concede prazo para cumprimento do art. 21 da Resolução 
141/02.
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Regulamentação Data Descrição

Deliberação 038/03 11/07/2003 Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a 
fiscalização da velocidade, de avanço de sinal vermelho 
e da parada sobre a faixa de pedestres de veículos 
automotores, reboques e semi-reboques, conforme o 
Código de Trânsito Brasileiro.

Resolução 146/03 
(em vigor)

27/08/2003 Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a 
fiscalização da velocidade de veículos automotores, 
reboques e semi-reboques, conforme o Código de Trânsito 
Brasileiro.

Aqui vale ressaltar as principais contribuições das duas últimas 

legislações  que  promoveram  uma  evolução  na  abordagem  e 

regulamentação dos aspectos inerentes à fiscalização eletrônica.

A Resolução 141/02, além do que já foi explicitado anteriormente, 

apresentou uma  série de  especificações a  respeito das  etapas de 

processamento das informações oriundas das infrações cometidas.

Desta  forma  definiu-se  muito  claramente  quais  informações 

deveriam estar presentes nos Comprovantes de Infração (emitidos pelo 

próprio dispositivo de controle) e nos Autos de Infração de Trânsito 

– AIT.

Estas definições englobam todos os dispositivos dotados de laços 

indutivos que realizam algum tipo de fiscalização eletrônica na via, 

sejam excessos de velocidade, avanços de sinal vermelho ou parada 

sobre faixa de pedestre.

Além  disto,  o  artigo  20,  determina  que  a  utilização  de 

dispositivos  de  fiscalização  de  velocidade  que  não  apresentem  o 

registro  fotográfico  da  infração  seria  limitada  a  situações 

excepcionais,  devidamente  autorizada  pelo  DENATRAN,  durante  um 

período  inferior  a  12  meses  a  contar  da  publicação  da  referida 

resolução.

3.1.1.2. LEGISLAÇÃO EM VIGOR X REVOGADA

A  Resolução  146/03  apresenta  uma  grande  contribuição  na 

estruturação  da  utilização  sistematizada  dos  dispositivos 

eletrônicos de controle de velocidade, uma vez que, dentre os seus 

objetivos, esta deliberação visa:
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a) padronizar  os  procedimentos  referentes  à  fiscalização 

eletrônica de velocidade;

b) definir os requisitos básicos para atender às especificações 

técnicas para medição de velocidade de veículos, e

c) uniformizar a utilização dos medidores de velocidade em todo o 

território nacional.

Além dos aspectos mencionados na matéria supra citada do Jornal 

Estado de Minas, esta deliberação apresenta uma grande evolução nos 

propósitos aos  quais ela  se  propõe,  uma  vez  que,  pioneiramente, 

define  e  especifica  um  estudo  técnico  sobre  a  instalação  de 

instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade em trechos de 

vias com redução de velocidade e, como pode ser visto na TAB.  3 .5, 

regulamenta as distâncias a serem respeitadas para a sinalização de 

fiscalização eletrônica de velocidade.

TAB. 3.5 - Intervalo de distância entre sinalização e dispositivo

Velocidade 
Regulamentada 

(km/h)

Intervalo de Distância (metros)

Via Urbana Via Rural

V  80 400 a 500 1000 a 2000
V < 80 100 a 300 300 a 1000

Entretanto esta deliberação revoga a Resolução 141/02, mas não 

aborda  todos  os  aspectos  e  especificações  que  a  revogada 

apresentava,  não  deixando  claro  o  que  fazer,  por  exemplo,  com 

relação à proibição da utilização de dispositivos de fiscalização 

que não apresentem a imagem da infração registrada.

O CONTRAN na sua resolução número 141/02, datada de 3 de outubro 

de  2002, em seu  artigo 20 decreta a  extinção da  utilização dos 

dispositivos eletrônicos de controle de velocidade que não registrem 

a imagem da infração. O texto completo é apresentado a seguir:

Art.  20.  Em  caráter  excepcional,  o  Departamento 
Nacional de Trânsito – DENATRAN poderá autorizar o 
uso de aparelho ou de equipamento sem dispositivo 
registrador de imagem, para fins de comprovação de 
infração  de  trânsito,  por  excesso  de  velocidade, 
desde que o prazo dessa autorização não ultrapasse o 
período de doze (12) meses a contar da vigência desta 
Resolução.

Além disto, ao contrário da Resolução 141/02, a Resolução 146/03 

também não trata das especificações das etapas de processamento das 
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informações  oriundas  dos  dispositivos  de  fiscalização  dotados  de 

laços indutivos, possibilitando um certo retrocesso na evolução do 

tratamento técnico desta questão.

Por se tratar da legislação que se apresenta em vigor no presente 

momento,  a  Resolução  146/03  será  apresentada,  juntamente  com  a 

Resolução  141/02  (revogada),  no  Anexo  1  desta  dissertação  para 

maiores esclarecimentos.

3.2. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E PROPOSTA DE NOMENCLATURA

Atualmente existem vários tipos de dispositivos eletrônicos de 

controle de velocidade, a saber: lombadas ou barreiras eletrônicas e 

radares  (fixos,  móveis  e  portáteis),  mas  a  população  tende  a 

uniformizar  a  denominação  dos  equipamentos  utilizados  para 

fiscalização eletrônica de velocidade sob o nome genérico de radar.

Isso se dá por todo um conjunto de fatores, iniciando-se pelo 

desconhecimento  geral  sobre  o  assunto,  passando  pela  abordagem 

superficial, pelo tratamento que a imprensa tem dado ao assunto, e 

indo até ao modo simplista que vem sendo utilizado para a definição 

dos  diferentes  tipos  de  aparelhos,  nas  diversas  regulamentações 

elaboradas até o momento.

3.2.1. CLASSIFICAÇÕES PARA OS DISPOSITIVOS

No desenvolvimento desta dissertação, observou-se a existência de 

diferentes  classificações  para  os  dispositivos  eletrônicos  de 

controle de velocidade apresentadas por GOLD (2003) e pelo Art. 1º 

da Resolução 146/03 do CONTRAN.

Com  base  nestas  referências  estruturou-se  sete  possíveis 

classificações que levam a uma proposta de descrição adequada e de 
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distinção das características e finalidades dos diversos tipos de 

dispositivos de controle, conforme descrição a seguir.

3.2.1.1. QUANTO À TECNOLOGIA DE DETECÇÃO DE VEÍCULOS

a) Sensores de solo  : Lombadas Eletrônicas e os Pardais – Nestes 

dispositivos, os sensores de detecção podem ser indutivos ou 

piezoelétricos,  sendo  instalados  de  forma  fixa  no  solo. 

Normalmente,  todos  os  veículos  que  passam  em  cima  dos 

detectores desses tipos são registrados.

b) Reflexão de ondas  :  Radares – Podem ser microondas, ultra-som 

(Doppler), ou laser, não sendo necessária instalação de forma 

fixa  desses  equipamentos.  Esta  característica,  inclusive, 

serviu de base para a origem do nome Radar (do inglês  RAdio 

Detecting And Ranging – ou detecção e localização por meio de 

rádio).

3.2.1.2. QUANTO AO TIPO DE INSTALAÇÃO

a) Instalação  permanente  :  Neste  grupo  são  encontrados  os 

dispositivos  utilizados  para  fiscalização  constante, 

apresentando locais de instalação e operação fixos - Lombadas 

Eletrônicas e os Pardais.

b) Instalação eventual  : São aqueles dispositivos que apresentam 

operação  esporádica,  de  modo  a  atuar  por  um  determinado 

intervalo  de  tempo,  para  atender  a  alguma  necessidade 

temporária ou realizar fiscalização esporádica ou programada 

(escalonada) - Radares (todos).
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3.2.1.3. QUANTO AO MODO DE OPERAÇÃO

a) Aparelho Fixo  : medidor eletrônico de velocidade instalado em 

local definido e em caráter permanente;

b) Aparelho Estático  : medidor eletrônico de velocidade instalado 

em  um  suporte  apropriado  (tripé)  ou  em  um  veículo  da 

fiscalização de trânsito parado e devidamente caracterizado;

c) Aparelho Móvel  : medidor eletrônico de velocidade instalado em 

um  veículo  da  fiscalização  de  trânsito  em  movimento, 

procedendo à medição ao longo da via; e

d) Aparelho  Portátil  :  medidor  eletrônico  de  velocidade  que 

funcione manualmente direcionado para o veículo alvo, operado 

pela autoridade de trânsito ou por seu agente.

3.2.1.4. QUANTO À AUTOMAÇÃO

a) Automáticos  :  São  os  equipamentos  que,  uma  vez  instalados, 

executam a detecção de veículos independentemente da ordem do 

operador. Aqui se agrupam as Lombadas Eletrônicas e Pardais – 

que são fixos e independem totalmente do operador. 

b) Semi-automáticos  :  São  os  Radares  Estáticos  ou  Móveis que 

dependem  do  operador  para  a  fixação,  e  programação  dos 

parâmetros em cada local, embora a detecção das imagens seja 

feita sem interferência do operador.

c) Manuais  :  São  aqueles  que  são  comandados  diretamente  pelo 

operador. Neste grupo estão os Radares Portáteis.

3.2.1.5. QUANTO À VISIBILIDADE

a) Equipamentos  ostensivos  :  São  os  equipamentos  que  possuem 

grande  visibilidade,  e  sinalização  própria  acionada  pelo 
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próprio veículo, como lâmpadas, sinais sonoros, mostradores de 

velocidade, etc. Neste grupo estão as Lombadas Eletrônicas.

b) Equipamentos  discretos  :  São  os  equipamentos  que  não  têm, 

fisicamente, grande visibilidade. Neste grupo estão os Pardais 

e Radares.

3.2.1.6. QUANTO À AMPLITUDE DE MONITORAMENTO

a) Monitoramento geral  : São equipamentos que monitoram todas as 

faixas  de  trânsito  da  via  onde  se  encontram,  cobrindo 

indiscriminadamente todos os veículos que por elas trafegam. 

Neste grupo estão as  Lombadas Eletrônicas, os Pardais, e os 

Radares Estáticos e Móveis.

b) Monitoramento seletivo  : São equipamentos que monitoram somente 

a velocidade de um veículo escolhido de cada vez. Neste grupo 

estão os Radares Portáteis.

3.2.1.7. QUANTO À FORMA DE REGISTRO DA INFRAÇÃO

a) Registro  com  imagem  :  São  os  equipamentos  que  registram  a 

imagem  do  veículo  infrator,  através  de  foto  (película 

fotográfica)  ou  processos  digitais.  Neste  grupo  estão: 

Lombadas Eletrônicas e Pardais, Radares Estáticos e Móveis.

b) Registro sem imagem  : São os equipamentos que não registram a 

imagem do veículo infrator. É o caso dos Radares Portáteis.

3.2.1.8. QUANTO AO OBJETIVO PRIMORDIAL DO EQUIPAMENTO

a) Informação e Fiscalização  : Visa eliminar o tráfego de veículos 

acima  de  uma  determinada  velocidade.  Neste  grupo  está  a 

Lombada Eletrônica, que tipicamente resulta em obediência aos 
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limites  de  velocidade  por  parte  de  cerca  de  99,9%  dos 

condutores, de acordo com registros de dados nos locais onde 

se encontram instaladas (GOLD, 2003).

b) Fiscalização  :  Limitar a velocidade média do fluxo veicular e 

minimizar  a  ocorrência  de  velocidades  muito  altas –  Neste 

grupo estão os Pardais e os Radares (todos).

3.2.2. PROPOSTA DE NOMENCLATURA

A partir dos estudos desenvolvidos a respeito dos dispositivos 

eletrônicos  de  controle  de  velocidade,  verificou-se,  conforme 

mostrado anteriormente, diferentes denominações e características. 

Estas classificações são apresentadas na TAB.  3 .6

A partir da TAB.  3 .6, procurou-se sintetizar estas diferenças, 

sugerindo-se uma denominação mais concisa para os vários tipos de 

equipamentos eletrônicos registradores de excesso de velocidade de 

veículos,  que  forneça  indicativos  de  forma  e  função  dos 

equipamentos, contribuindo para um melhor entendimento e utilização 

dos equipamentos caracterizados nos itens a seguir.

TAB. 3.6 - Resumo das classificações dos dispositivos eletrônicos de 
controle de velocidade

Dispositivo
Critério

Lombadas 
Eletrônicas Pardais

Radares
Estáticos Móveis Portáteis

Tecnologia detecção Sensor Reflexão

Tipo de instalação Permanente Eventual

Modo de operação Fixo Estático Móvel Portátil

Automação Automático Semi-automático Manual

Visibilidade Ostensivo Discreto

Monitoramento Geral Seletivo

Registro da 
infração

Com imagem Sem 
imagem

Objetivo Informação e 
Fiscalização

Fiscalização
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TAB. 3.7 - Correspondências das nomenclaturas dos dispositivos

Denominação 
Formal

Denominação 
Popular

Denominação Proposta

Fixo Lombada 
Eletrônica

Barreira Eletrônica ou 
Lombada Eletrônica

Fixo Pardal/Radar Fiscalizador Eletrônico

Estático Radar Móvel Radar Estático

Móvel Radar Radar Móvel

Portátil Radar Radar Portátil

A seguir é apresentado um resumo da classificação proposta.

3.2.3. BARREIRA ELETRÔNICA (LOMBADA ELETRÔNICA)

a) Características  : Ostensiva, com sinalização própria acionada 

pelo  veículo  no  fluxo,  detecção  por  sensores  de  solo, 

funcionamento automático, capacidade de monitoramento geral, 

com registro de imagens (FIG.  3 .3).

b) Utilização  : Limitar a velocidade máxima de veículos em pontos 

críticos  de  vias  e  rodovias,  de  forma  permanente,  sem 

necessidade da presença da Autoridade de Trânsito.

FIG. 3.3 - Exemplo de Lombada Eletrônica
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3.2.4. FISCALIZADOR ELETRÔNICO (PARDAL)

a) Características  :  Discreto,  detecção  por  sensores  de  solo, 

funcionamento automático, capacidade de monitoramento geral, 

com registro de imagens (FIG.  3 .4).

b) Utilização  :  Fiscalizar  a  velocidade  de  veículos  em  pontos 

escolhidos  de  vias  e  rodovias,  de  forma  permanente,  sem 

necessidade da presença do Agente da Autoridade de Trânsito.

FIG. 3.4 - Exemplo de Fiscalizador Eletrônico

3.2.5. RADAR ESTÁTICO (RADAR)

a) Características  : Discreto, instalado em tripés, detecção por 

reflexão de ondas (efeito Doppler), funcionamento automático, 

capacidade  de  monitoramento  geral,  com  ou  sem  registro  de 

imagens.

b) Utilização  :  Fiscalizar  a  velocidade  de  veículos  em  pontos 

escolhidos de rodovias, de forma eventual. É recomendável que 

seja sempre operado na presença do Agente da Autoridade de 

Trânsito.

Os radares estáticos (FIG.  3 .5) são utilizados em sistema de 

rodízio nos pontos críticos das cidades, e utilizam o sistema de 

raios laser  para  leitura  da  velocidade instantânea do  veículo  e 

também registram a imagem daqueles veículos que excedem a velocidade 

permitida.
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FIG. 3.5 - Exemplo de Radar Estático

3.2.6. RADAR MÓVEL (RADAR)

c) Características  : Discreto, instalado em veículos em movimento, 

detecção por reflexão de ondas (efeito Doppler), funcionamento 

automático,  capacidade  de  monitoramento  geral,  com  ou  sem 

registro de imagens.

d) Utilização  :  Fiscalizar  a  velocidade  de  veículos  em  pontos 

escolhidos de rodovias, de forma eventual. É recomendável que 

seja sempre operado na presença do Agente da Autoridade de 

Trânsito.

3.2.7. RADAR PORTÁTIL (RADAR)

a) Características  :  Discreto,  detecção  por  reflexão  de  ondas, 

funcionamento  manual,  capacidade  de  monitoramento  seletivo, 

com ou sem registro de imagens.

b) Utilização  : Auxiliar na fiscalização a velocidade de veículos 

em operações especiais em rodovias, de forma eventual, devendo 

sempre ser operado pela Autoridade de Trânsito ou seu Agente, 

com abordagem imediata do infrator, independentemente de ter 

ou não registro de imagem.
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3.3. CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS PERMANENTES

Considerando o objetivo desta dissertação, que é incorporar os 

dados oriundos dos dispositivos de controle de velocidade para os 

processos de planejamento e gestão do tráfego, apresenta-se a seguir 

uma descrição mais detalhada dos dispositivos permanentes (lombadas 

e  fiscalizadores  eletrônicos),  uma  vez  que  apenas  este  tipo  de 

dispositivo realiza coleta contínua, sistemática e ininterrupta dos 

dados provenientes das vias fiscalizadas.

3.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OPERACIONAIS

De acordo com cada situação existem equipamentos apropriados para 

serem utilizados. As variações existentes visam garantir o trânsito 

de  veículos  em  velocidade adequada  nas  vias  urbanas e  rodovias: 

aliando à fiscalização sistemática, têm-se ainda uma ação educativa.

Com isto, garante-se o respeito à legislação vigente, diminuindo 

drasticamente a  quantidade de  acidentes, o  número  de  vítimas do 

trânsito, e promovendo mudanças culturais (CANNELL e GOLD, 2001).

Hoje em dia, existem vários métodos disponíveis para detectar a 

presença de veículos. Os métodos diferem de acordo com as condições 

do  lugar  (clima,  composição  do  tráfego,  condições  das  vias)  e 

decisões  comerciais.  A  instalação  consiste  em  um  equipamento  de 

detecção,  um  decodificador  e  um  dispositivo  de  armazenamento  de 

dados.

Os  dispositivos  permanentes  se  caracterizam,  dentre  outros 

aspectos,  pela  utilização  de  laços  indutivos  como  detectores  de 

veículos.  Estes  laços  fornecem  dados  a  respeito  da  passagem, 

presença de veículos.

Os detectores com laço de indução, nada mais são do que um fio 

fino, sendo embutido em cortes sob a superfície da via, geralmente 

na forma retangular, quadrangular ou hexagonal, dando três voltas 

neste corte.
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O detector é colocado nas faixas de tráfego, com um laço por 

faixa. A instalação típica está mostrada na FIG.  3 .6.

FIG. 3.6 - Laço de Indução

O seu funcionamento dá-se da seguinte forma: o laço é energizado 

com uma corrente elétrica, funcionando como um elemento indutivo em 

conjunto com uma unidade eletrônica. Quando um veículo passa ou pára 

sobre o laço, sua indutância diminui, aumentando a freqüência de 

oscilação e fazendo com que a unidade eletrônica envie um pulso ao 

controlador. Este pulso é o registro da presença do veículo.

A  instalação  permanente  produz  dados  de  alta  qualidade 

necessitando de checagens e recalibrações esporádicas; entretanto, a 

manutenção das vias (recapeamento) pode acarretar danos aos laços.

O equipamento exige uma calibração criteriosa para que, por sua 

vez, esta possibilite a detecção de veículos de diferentes portes e 

tamanhos, conforme o interesse de informações (BARBOSA et al, 2003).

3.3.1.1. LOMBADAS ELETRÔNICAS

As barreiras eletrônicas com informador de velocidade (lombadas 

eletrônicas)  foram  definitivamente  regulamentadas  pelo  CONTRAN 

através  da  Resolução  801/95,  que  define  as  características  dos 

equipamentos. O procedimento legal de instalação está definido pela 

Resolução  795/95,  e  os  diversos  modelos  dos  dispositivos  são 

aprovados pelo INMETRO através das Portarias 41/96 e 34/98.

Estes  equipamentos  têm  sua  utilidade  para  comprovação  de 

penalidade de trânsito prevista no Artigo 280 § 2o do Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei 9503 de 23/09/97).
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As lombadas eletrônicas (pórtico e tóten), apresentadas na  FIG.

 3 .7 funcionam com sensores no asfalto, que medem a velocidade do 

veículo,  indicando-a  num  painel,  na  cor  verde  se  a  velocidade 

estiver  dentro  do  permitido,  amarela  se  estiver  na  faixa  de 

tolerância, e vermelha se está acima da velocidade permitida.

FIG. 3.7 - Lombadas Eletrônicas - Pórtico e Tóten

A  TAB.  3 .8, a seguir, apresenta as características físicas e 

requisitos  das  principais  formas  construtivas  das  lombadas 

eletrônicas – pórtico e tóten.

TAB. 3.8 - Lombadas Eletrônicas - características construtivas

mínimo ideal máximo Ilustração

T1

Tóten para via com 2 faixas (2 sentidos)

Dimensões da via 3,0 3,5 -

Largura da ilha central 1,8 3,5 -

Comprimento da ilha central 15,0 - 45,0

T2

2 Tótens para via com 2 faixas (2 sentidos)

Dimensões da via 3,0 3,5 -

Distância da torre à pista 0,8 - 1,5

T3

3 Tótens para via com 4 faixas (2 sentidos)

Dimensões da via 3,0 3,5 -

Distância da torre à pista 0,8 - 1,5

Largura do canteiro central 1,8 4,0
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mínimo ideal máximo Ilustração

P1

Pórtico para via com 2 faixas/sentido

Dimensões da via 3,0 3,5 -

Altura livre de equipamento

uso urbano - 5,5 -

uso rodoviário - 6,5 -

P2

Pórtico para via com 3 faixas/sentido

Dimensões da via 3,0 3,5 -

Altura livre de equipamento

uso urbano - 5,5 -
uso rodoviário - 6,5 -

P3

Pórtico para via com 2 faixas/sentido

Dimensões da via 3,0 3,5 -

Altura livre de equipamento

uso urbano - 5,5 -

uso rodoviário - 6,5 -

3.3.1.2. FISCALIZADOR ELETRÔNICO

Os radares fixos também conhecidos como pardais (FIG.  3 .8), por 

estarem posicionados em lugar alto, usam também sensores de asfalto 

para calcular a velocidade do veículo, mas não apresentam painel, 

registrando a sua imagem quando excedem a velocidade permitida. Como 

não apresentam painéis, são menos notados pelos motoristas.

FIG. 3.8 - Radar Fixo – “pardal”
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O detector eletrônico de velocidade (FIG.  3 .9)em forma de semi-

pórtico, também conhecido como "bandeira", é um misto de barreira 

eletrônica com fiscalizador eletrônico, uma vez que apresenta uma 

sinalização semi-ostensiva e não apresenta o display indicador de 

velocidade  existente  nos  demais  dispositivos  com  sinalização 

ostensiva.

FIG. 3.9 - Detector eletrônico de velocidade – “bandeira”

3.3.2. OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PERMANENTES

As  barreiras  eletrônicas  (lombadas)  e  os  fiscalizadores 

eletrônicos (pardais) utilizam, basicamente, um sistema de detecção 

de massa metálica através de sensores compostos de laços indutivos 

postados sob o asfalto.

O sistema computadorizado, acoplado aos laços indutivos, gera uma 

freqüência constante que, quando da passagem de um veículo (massa 

metálica), é alterada, sendo instantaneamente lida e analisada. Este 

procedimento  é  repetido  para  cada  laço  instalado  no  asfalto, 

informando a permanência (ou passagem) do veículo sobre o laço.

Conhecendo-se a distância entre 2 laços consecutivos quaisquer, é 

possível calcular a velocidade do veículo neste ponto de via, uma 

vez que o sistema de processamento determina o intervalo de tempo 

ocorrido  entre  os  registros  de  cada  laço  consecutivo,  o  que 

possibilita o cálculo da velocidade do veículo.
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FIG. 3.10 - Instalação típica de uma barreira eletrônica (ilustrativa)

Com a implantação de 3 (três) laços indutivos para cada pista de 

rolamento,  conforme  a  FIG.   3  .10,  obtém-se  2  (dois)  cálculos 

distintos e consecutivos da velocidade de cada veículo monitorado, 

reduzindo significativamente o erro de cálculo desta velocidade. 

O equipamento, então, compara as duas velocidades e verifica se 

estão corretas. Estando corretas e, desde que acima da velocidade 

permitida  (acrescida  da  respectiva  tolerância)  para  o  local,  a 

câmera captura a imagem do veículo. À noite um flash infravermelho 

ilumina a cena, sem que o motorista seja ofuscado, já que o flash é 

invisível ao olho humano.

Quando o sistema compreende a detecção por ondas de freqüência 

tipo  Doppler  a  única  alteração  é  que  a  chamada  antena  Doppler 

propaga permanentemente ondas que, quando em contato com qualquer 

corpo, retornam a este mesmo emissor possibilitando o cálculo da 

velocidade.

O sistema de reflexão de ondas utiliza a mudança de freqüência 

devida ao efeito Doppler nos sinais transmitidos e refletidos para 

determinar a velocidade do objeto em relação ao radar. A alteração 

de freqüência devido ao Doppler é uma função da velocidade relativa 

entre transmissor e refletor.
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3.3.2.1. EXEMPLO DE OPERAÇÃO - LOMBADAS ELETRÔNICAS

Como  forma  de  exemplificar  o  funcionamento  e  operação  dos 

dispositivos  eletrônicos  de  controle  velocidade  é  apresentada  a 

seguir uma seqüência da operação desta tecnologia.

Para  o  caso  dos  dispositivos  que  não  apresentem  a  mesma 

sinalização  ostensiva  das  lombadas  eletrônicas,  valem  as  mesmas 

etapas e “checagens”, não apresentando apenas a mesma interface com 

o  motorista, uma  vez  que não  apresentam num  tipo  de  display  ou 

informação ostensiva. 

A tecnologia usada nos equipamentos permite também a captação de 

imagens  durante  a  noite,  de  veículos  na  contramão  e  acima  de 

100km/h.

FIG. 3.11 - Componentes de uma lombada eletrônica

Pelo menos dois sensores do tipo laço magnético são instalados na 

pista no sentido do tráfego (FIG.  3 .11), com uma distância de 4m 

entre eles.

Ao  passar  sobre  os  laços,  o  veículo  é  detectado.  Um 

microprocessador recebe os sinais elétricos do sensor e calcula a 

velocidade do veículo com alta precisão.

A velocidade é indicada no display do equipamento e são emitidos 

sinais sonoro um luminoso, informando motoristas e pedestres.

Através dos cálculos das velocidades empreendidas pelos veículos 

que transitam pela via controlada, o equipamento os compara com os 

parâmetros  estipulados  de  velocidade  sabendo,  desta  forma,  se  o 

veículo  trafega  em  velocidade  menor  que  a  permitida,  dentro  da 

tolerância ou acima da velocidade máxima permitida.
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De  acordo  com  as  velocidades  máximas  permitidas  na  via  e  a 

praticada  pelo  veículo,  podem  ocorrer  3  situações  distintas, 

acarretando  que  a  sua  operação  seja  realizada  de  acordo  com  as 

seguintes etapas: 

a) Veículo dentro da  Velocidade Limite  : O  veículo é detectado 

pelo Sistema. As informações como velocidade, tamanho, direção 

e  horário  são  coletadas,  processadas,  consolidadas  e 

arquivados pelo sistema.

FIG. 3.12 - Funcionamento da lombada eletrônica – abaixo do limite da via

b) Veículo  em  Alta  Velocidade   (acima  do  limite  e  dentro  da 

tolerância): O veículo é detectado pelo sistema, estando acima 

do limite, mas dentro da margem de tolerância (conforme o item 

3.3.2.2).

FIG. 3.13 - Funcionamento da lombada eletrônica – acima do limite da via e 
abaixo da tolerância
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c) Veículo  em  Velocidade  Excessiva   (acima  da  tolerância  do 

INMETRO): Se  o veículo  trafegar acima  da velocidade máxima 

permitida  para  via  controlada  e  ainda  acima  da  tolerância 

estipulada, o sistema de captação de imagem entra em ação, 

capturando e arquivando a imagem ou prova visual que permitirá 

ao órgão gestor do trânsito lavrar o Auto de Notificação e 

Infração de Trânsito.

FIG. 3.14 - Funcionamento da lombada eletrônica – acima da tolerância

3.3.2.2. PENALIDADE PARA OS INFRATORES

Considerando  a  ocorrência  de  velocidade  acima  do  limite 

permitido, o motorista estará sujeito a sanções de ordem monetária 

(multa)  e  administrativa  (pontos  na  CNH  –  Carteira  Nacional  de 

Habilitação). Para a constatação do cometimento da infração deverá 

ser observada a margem de tolerância definida pela Portaria INMETRO 

nº 115/98 que é de + 7 km/h.

Assim sendo, a atual legislação define as seguintes situações:

a) Em  vias  de  trânsito  rápido  e  vias  arteriais,  quando  a 

velocidade  for  superior  à  máxima  em  ATÉ  20%;  e  em  vias 

coletoras e locais, quando a velocidade for superior à máxima 

em ATÉ 50% - Infração grave - 5 pontos. Valor: 120 UFIR´s.

b) Em  vias  de  trânsito  rápido  e  vias  arteriais,  quando  a 

velocidade for superior à máxima em MAIS de 20%; e em vias 

coletoras e locais, quando for superior à máxima em MAIS de 

50% - Infração gravíssima - 7 pontos. Valor: 180 x 3 UFIR´s.
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Na TAB.  3 .9 apresenta-se o “impacto” monetário, regulamentado 

pelo CTB, aos quais os motoristas estão sujeitos e que são inerentes 

à velocidade, quando do desrespeito ao limite estabelecido para a um 

trecho de via.

TAB. 3.9 - Tabela de infrações segundo o CTB-98

Vel. 
da via 
(km/h)

I - em rodovias, vias de trânsito 
rápido e vias arteriais:

II - demais vias:

Infração Grave: 
(superior em até 

20%)

Infração 
Gravíssima: (+ 

de 20%)

Infração Grave: 
(superior em até 

50%)

Infração 
Gravíssima: 
(+ de 50%)

30 37 < V ≤ 43 V > 43 37 < V ≤ 52 V > 52
40 47 < V ≤ 55 V > 55 47 < V ≤ 67 V > 67
50 57 < V ≤ 67 V > 67 57 < V ≤ 82 V > 82
60 67 < V ≤ 79 V > 79 67 < V ≤ 97 V > 97
70 77 < V ≤ 91 V > 91 77 < V ≤ 113 V > 113
80 87 < V ≤ 104 V > 104 87 < V ≤ 130 V > 130
90 97 < V ≤ 116 V > 116
100 107 < V ≤ 129 V > 129
110 119 < V ≤ 142 V > 142
120 130 < V ≤ 155 V > 155

Fonte: DNIT (2002)

3.3.3. ATUAL PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Considerando o que foi apresentado no item 3.1.1.2-Legislação em

vigor x revogada, nesta dissertação serão mantidas as especificações 

estabelecidas na Resolução 141/02 (revogada) como justificativa para 

as  recomendações  a  serem  seguidas  quando  da  estruturação  de  um 

sistema de gerenciamento de informações oriundas dos dispositivos de 

controle de velocidade.

3.3.3.1. AUTOS DE INFRAÇÃO

A resolução 141/02 do CONTRAN no seu artigo 12 determina que o 

comprovante de infração deverá permitir a identificação do local, da 

marca e da placa do veículo e conter:
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a) a velocidade regulamentar da via;

b) a velocidade do veículo medida pelo aparelho, pelo equipamento 

ou por qualquer outro meio tecnológico;

c) a  identificação  e  data  de  verificação  do  aparelho,  do 

equipamento ou de qualquer outro meio tecnológico;

d) o local, a data e a hora da infração; e

e) a identificação do agente de trânsito, quando se tratar de 

aparelho, de equipamento ou de qualquer outro meio tecnológico 

do tipo estático, portátil ou móvel.

A  partir  da  detecção  do  veículo  transitando  acima  do  limite 

estabelecido para a via considerando a tolerância do INMETRO, as 

informações  capturadas  “in  loco”,  provenientes  do  comprovante  de 

infração são processadas segundo as etapas a seguir, possibilitando, 

ao final, a consolidação do AIT.

FIG. 3.15 - Imagem Emitida do Veículo

Assim, tem-se, basicamente, as seguintes etapas:

a) Os dados e imagens digitais armazenados em disco rígido são 

levados a uma central de processamento.

FIG. 3.16 - Informação Digitalizada da autuação

b) Utilizando a  tecnologia de  imagem entrelaçada, a imagem de 

cada veículo é captada duas vezes, de forma superposta, em um 
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espaço de tempo determinado. Com a medição da distância entre 

as imagens é possível comprovar o excesso de velocidade do 

veículo.  Em  cada  imagem  fica  gravada  automaticamente  a 

velocidade  aferida,  a  velocidade  máxima  permitida,  a  data, 

horário e local da ocorrência.

FIG. 3.17 - Conferência da placa do veículo

c) O computador junta as 2 imagens. A placa e características do 

veículo são comparadas com os cadastros do órgão de trânsito.

d) A imagem do motorista é encoberta digitalmente e o auto de 

infração é emitido.

FIG. 3.18 - Auto de Infração e Notificação

Ao final destas etapas de processamento é emitido o AIT, a ser 

encaminhado ao motorista infrator. Este auto de infração, segundo a 

resolução 141/02 do CONTRAN (artigo 13), deverá conter:

I. os caracteres da placa de identificação do veículo, sua 

marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à 

sua identificação;

II. a velocidade regulamentar da via;

82



III. a  velocidade  do  veículo  medida  pelo  aparelho,  pelo 

equipamento ou por qualquer outro meio tecnológico;

IV. a velocidade considerada;

V. a  identificação  e  data  de  verificação  do  aparelho,  do 

equipamento ou de qualquer outro meio tecnológico;

VI. o local, a data e a hora da infração; e,

VII. a  identificação  do  órgão  ou  entidade  de  trânsito,  da 

autoridade ou do agente de trânsito.

3.3.3.2. TIPOS  DE  INFORMAÇÕES  E  RELATÓRIOS  PROVENIENTES  DOS 

DISPOSITIVOS

Após  uma  leitura  de  relatórios  gerados  pelos  sistemas  de 

processamento das informações oriundas dos dispositivos eletrônicos 

(lombadas),  percebe-se  que  as  informações  disponibilizadas  (TAB.

 3 .10 e  TAB.  3 .11) não permitem nenhum tipo de análise mais 

detalhada  sobre  os  efeitos  produzidos  na  corrente  de  tráfego 

(BARBOSA e MONTEIRO, 1999).

Porém,  os  dados  de  velocidade,  tamanho,  direção  e  horário 

referentes ao fluxo de tráfego são processados e arquivados, podendo 

gerar relatórios “estatísticos” que possibilitem o acompanhamento e 

a conferência da operação dos dispositivos.

A maioria dos relatórios diários de informações consolidadas se 

resumem a dados agregados a cada hora de funcionamento. Normalmente 

são  disponibilizadas  as  seguintes  informações  referentes  a  cada 

faixa de tráfego fiscalizada: velocidade média horária e contagem 

horária classificada conforme o porte dos veículos (pequeno, médio e 

grande).

TAB. 3.10 - Contagens volumétricas do sistema de processamento de dados

Redutor Eletrônico de Velocidade - DER/MG
Mapa de veículos por horas - de: 01/04/2001 a 30/04/2001

Dias 00:00 
01:00

01:01 
02:00

... 22:01 
23:00

23:01 
00:00

Total Média

01/04/2001 294 271 ... 296 184 2429 304

   ...    
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30/04/2001 104 61 ... 460 289 3516 440
Total 1120 806 ... 2360 1554 16633 2079

Fonte: DER-MG (2001)

A TAB.  3 .10 mostra como os dados de contagem volumétrica são 

apresentados nos relatórios gerados pelo sistema de processamento 

das informações.

Considerando o intervalo horário de uma hora, o erro associado a 

qualquer tipo de inferência sobre o fluxo registrado e o intervalo 

de tempo decorrido é extremamente significativo.

Desta forma, não se pode determinar com precisão informações do 

tipo: intervalo horário mais carregado da via (hora-pico), densidade 

(veículos  por  quilômetro)  crítica  observada  e,  muito  menos,  a 

composição de tráfego e divisão do fluxo por faixas ao longo do dia.

TAB. 3.11 - Informações de velocidades de um sistema de processamento de 
dados

Redutor Eletrônico de Velocidade - DER/MG
Velocidade média por horas - de: 01/04/2001 a 

30/04/2001

hora:min BELHO4069-A BELHO4069-B
Médias das 
faixas

00:00-01:00 26,16 27,50 26,77

01:01-02:00 26,19 27,43 26,73

   

22:01-23:00 25,94 27,16 26,44

23:01-23:59 26,34 27,38 26,81

Fonte: DER-MG (2001)

A  TAB.   3  .11 apresenta  um  exemplo  de  informações  sobre  as 

velocidades  medidas,  neste  caso,  geradas  pelo  mesmo  sistema  de 

processamento da  TAB.  3 .10. A estrutura da tabela dos dados de 

velocidade é bem diferente daquela das contagens volumétricas, pois 

não apresenta informações sobre o dia da medição e não considera as 

faixas de tráfego isoladamente.

Assim,  não  é  possível  comparar  os  valores  diários  e  mensais 

disponíveis,  sem  que  haja  algum  tipo  de  relação  que  descreva  o 

comportamento das variáveis ao longo da hora, dia e do mês. De forma 

análoga,  não  se  podem  utilizar  os  dados  referentes  à  soma  dos 

volumes  de  tráfego  das  faixas  de  rolamento  sem  que  se  teste, 
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estatisticamente, se as características de operação de cada faixa 

podem ser consideradas equivalentes.

Desta forma, não é possível realizar nenhum tipo de inferência 

entre,  por exemplo, os  dados de velocidade  com o  intervalo e  a 

densidade, sem que se altere a forma de armazenamento, consolidação 

e, sobretudo, apresentação dos dados.

3.4. CONTEXTO ATUAL DA UTILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

Desde  1992  as  barreiras  ou  lombadas  eletrônicas  vêm  sendo 

amplamente usadas em vias públicas, em locais onde as velocidades 

adequadas  dos  veículos,  seja  absolutamente  necessária,  criando 

nesses  locais  um  ambiente  seguro  para  o  tráfego  de  veículos  e 

pedestres.

3.4.1. BENEFÍCIOS DOS DISPOSITIVOS SEGUNDO OS FORNECEDORES

Os  principais  benefícios  para  a  comunidade,  segundo  os 

fornecedores dos dispositivos, são (ABRAMCET, 2002):

a) Permitir a travessia segura dos pedestres;

b) Contribuir na educação de motoristas e pedestres;

c) Garantir o  trânsito de  veículos na  velocidade adequada nos 

pontos onde está instalado;

d) Reduzir  drasticamente  o  número  de  acidentes,  aumentando  a 

segurança no trânsito (redução de 23% segundo FRAMARIM et al 

(2003));

e) Assegurar indicação clara e  precisa da velocidade real  dos 

veículos  que  trafegam  na  área  onde  o  equipamento  está 

instalado;

f) Punir  somente  os  infratores,  ao  contrário  das  lombadas 

físicas, que prejudicam todos os veículos que por elas passam.
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Também segundo os fornecedores, os principais benefícios para os 

órgãos executivos do trânsito são:

a) Associar a imagem da autoridade competente à tecnologia;

b) Complementar o visual das ruas e estradas com sua aparência 

marcante;

c) Diminuir os gastos públicos através da redução do número de 

acidentes;

d) Economizar na manutenção da frota pública;

e) Induzir ao respeito à sinalização;

f) Permitir  uma  postura  punitiva  justa  e  incontestável, 

documentando a infração;

g) Possibilitar ajustes do limite de velocidade em relação a cada 

situação.

Vale a pena ressaltar que esses equipamentos são de propriedade 

do fabricante, e o órgão que autoriza a sua colocação através de um 

contrato de prestação de serviços, paga um aluguel mensal pelo uso 

do equipamento.

3.4.2. ANÁLISE DA OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

Os dispositivos automáticos têm demonstrado grande eficiência no 

controle do excesso de velocidade e obediência dos motoristas aos 

limites impostos, tendo em vista que o seu desrespeito implica em 

multa.

A sinalização que regulamenta de velocidade máxima (placa R-19) 

colocada nas vias arteriais, coletoras e locais, infelizmente, não 

vêm apresentando efeito na redução da velocidade. Sua eficácia está 

relacionada com a existência de qualquer tipo de fiscalização, e o 

respeito à sinalização vertical (placa) surge apenas quando há uma 

penalidade aparente (multa por radar automático ou manual), conforme 

comprovado no estudo realizado por CAIRNEY e FACKRELL (1993).

No entanto, da forma como os dispositivos eletrônicos vêm sendo 

utilizados,  tem-se  apenas  controlada  a  velocidade  no  local  onde 

estão colocados, isto é o seu efeito é pontual (STUMPF, 1999). O 
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problema surge quando a sua colocação não é criteriosa ou quando não 

se conhecem os seus efeitos no desempenho do tráfego.

No  contexto  do  extudo  de   BARBOSA  e  MONTEIRO  (2000)  foram 

inicialmente  considerados  apenas  os  relatórios  gerados  pelas 

lombadas  eletrônicas.  A  partir  dos  dados  disponibilizados,  foi 

possível  realizar  apenas  a  análise  quantitativa  da  redução  de 

velocidade  provocada  pelos  dispositivos,  evidenciando  que  a 

velocidade média  observada  no  dispositivo  eletrônico  (lombada)  é 

muito próxima à dos dispositivos físicos de moderação de tráfego.

TAB. 3.12 - Influência dos redutores de velocidade nos patamares de 
velocidade (em km/h)

Vias com moderação de tráfego Via com 
lombada 

eletrônica

Via sem 
intervençãoplataforma ondulação almofada

Máxima 
Permitida

30 30 30 40 60

Média 
Observada 23,69 26,62 27,90 26,09 78,03

Variação -21% -11% -7%  -35% 30%

Fontes: BARBOSA (1995) e BARBOSA e MONTEIRO (2000)

Geralmente, a  velocidade em  que o  veículo  passa pela lombada 

eletrônica é bem inferior ao limite de velocidade estabelecido para 

o local (BARBOSA e MONTEIRO, 2000).

Vale  a  pena  ressaltar  que os níveis  de  velocidade observados 

chegam a ser inferiores às velocidades médias esperadas quando se 

utilizam dispositivos físicos de redução de velocidade (técnicas de 

moderação de tráfego).
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3.4.3. POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DO TRÁFEGO

A coleta manual dos dados desagregados, em larga escala, para o 

planejamento de tráfego, torna-se inviável sem que exista uma grande 

estrutura  envolvida.  O  aproveitamento  dos  dados  coletados 

automaticamente, pelos próprios dispositivos eletrônicos,  seria o 

procedimento  ideal  para  consolidar  um  vasto  banco  de  dados  com 

informações  de  excelente  precisão  e  grande  confiabilidade,  dados 

estes que não são possíveis de obter a partir da coleta manual.

Este banco de dados poderia subsidiar intervenções urbanas de 

caráter operacional ou estratégico (planejamento) e possibilitar a 

análise da evolução das condições de tráfego em horizontes de curto, 

médio e longo prazos. Tudo isto acontecendo de forma contínua e 

sistêmica.

A coleta automática de dados torna-se perfeitamente viável uma 

vez que o equipamento trabalha com informações de tempo e espaço.

Seria  necessária  apenas,  a  priori,  uma  adaptação  do  software 

utilizado no  processamento das  informações  de  modo a  permitir  a 

análise dos dados ‘puros’.

Por dados ‘puros’ entendem-se todos aquelas informações que não 

sofreram nenhum tipo de distorção matemática ou  estatística, que 

poderia acarretar em análises inconsistentes ou equivocadas.

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não  há  dúvidas  quanto  à  eficiência  dos  meios  eletrônicos  de 

controle de velocidade. O problema surge quando a sua instalação não 

é  criteriosa,  ou  quando  não  se  conhecem  os  seus  efeitos  no 

desempenho do tráfego.

FRAMARIM  et al (2003) alerta para o fenômeno da “migração” de 

acidente. Este fenômeno baseia-se no deslocamento dos acidentes para 

locais adjacentes ao local tratado.
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Segundo estes autores, a redução do número de acidentes em um 

ponto  crítico  pode  ser  acompanhada  por  um  aumento  do  número  de 

acidentes na  “vizinhança” deste  local,  fazendo com que  a  medida 

mitigadora  não  apresente  o  efeito  global  esperado,  devido  ao 

incremento no  número médio  de  acidentes  em  locais adjacentes ao 

tratamento.

Geralmente, a velocidade com que o veículo passa pela barreira 

eletrônica é bem inferior ao limite de velocidade estabelecido para 

o  local  (BARBOSA  e  MONTEIRO,  2000).  Isto  pôde  ser  observado  em 

visita  técnica  a  vários  locais  na  região  metropolitana  de  Belo 

Horizonte, onde esses dispositivos estão implantados.

Ainda de acordo com BARBOSA e MONTEIRO (2000), em alguns casos há 

formação  de  filas  devido  à  redução  da  velocidade  em  valores 

extremamente baixos prejudicando a fluidez do tráfego, como aqueles 

apresentados na TAB. 3.9.

Vale  a  pena  ressaltar  que os níveis  de  velocidade observados 

chegam a ser inferiores às velocidades médias esperadas quando se 

utilizam dispositivos físicos de redução de velocidade (técnicas de 

moderação de tráfego).

Além disso, os dispositivos eletrônicos apresentam alto custo de 

implantação, exigindo reconstrução parcial da via, além do aluguel 

mensal do equipamento, pago pelo órgão gestor à empresa operadora do 

sistema, e estão sujeitos ao vandalismo.

No  que  tange  a  tal  assunto,  já  se  pode  constatar  que  os 

dispositivos eletrônicos, nas suas diferentes formas construtivas, 

têm sido usados apenas com fins de fiscalização e segurança.

O  potencial  destes  equipamentos  para  coleta  de  informações 

detalhadas sobre  o  fluxo  de  tráfego  não  está  sendo  aproveitado, 

impedindo  a  constituição  de  um  importante  banco  de  dados  para 

subsidiar intervenções operacionais e estratégicas de curto, médio e 

longo prazos.

Desta forma, a necessidade de realizar algum tipo de estudo com o 

objetivo de analisar o desempenho do tráfego devido aos dispositivos 

eletrônicos de controle de velocidade é iminente, tendo em vista que 

cada vez mais se tem proposto a utilização destes equipamentos e 

tecnologias para solucionar situações conflitantes, sem que se saiba 

precisar,  que  tipo  de  impactos  -  atrasos,  aumento  do  tempo  de 
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viagem, ruídos, poluição, etc. - podem surgir a partir da redução 

drástica e pontual dos patamares de velocidades nas vias.

Como forma de identificar a potencialidade de utilização deste 

dispositivo no planejamento e gestão do tráfego passou-se ao estudo 

dos  métodos  de  análise  de  tráfego,  apresentados  no  capítulo  a 

seguir.
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4. ELEMENTOS  DE  ANÁLISE  E  PROCEDIMENTOS  DA  ENGENHARIA  DE 

TRÁFEGO

Sob o ponto de vista do modal rodoviário, a Engenharia de Tráfego 

é a área do conhecimento que tem como objetos o planejamento, o 

projeto  geométrico  e  a  operação  de  tráfego  em  vias,  redes, 

terminais, lotes lindeiros e as relações com os outros modos de 

transporte. A Engenharia de Tráfego tem como objetivo propiciar o 

movimento  seguro,  eficiente  e  conveniente  de  pessoas  e  bens 

(PIGNATARO, 1973).

O  aspecto  que  diferencia  a  Engenharia  de  Tráfego  das  demais 

engenharias é o envolvimento de fatores “não físicos” nos problemas 

que  são  enfrentados. Estes fatores são exemplificados com grande 

propriedade pelo comportamento humano dos motoristas e dos pedestres 

e suas inter-relações com a complexidade do ambiente.

Classicamente,  os  sistemas  de  tráfego  são  baseados  em  três 

pilares.

Estes três pilares conhecidos como 3E’s (das iniciais dos termos 

originalmente  em  inglês)  compreendem:  engenharia  (engineering), 

educação (education) e fiscalização (enforcement).

FIG. 4.19 - Caráter multidisciplinar do tráfego urbano

Estes três pilares, conforme apresentado na  FIG.  4 .19, podem 

ser assim definidos:

 Engenharia  :  intimamente  ligada  à  via  e  ao  veículo,  com  o 

objetivo de  transformar vias  e  veículos, de  modo  que  eles 

sejam cada vez mais seguros;

91

 

Tráfego 

Engenharia 

Fiscalização Educação 



 Educação  : uma população instruída sobre a correta técnica de 

circulação,  causas  e  conseqüências  de  acidentes,  atitudes 

corretas no trânsito, certamente trará mais tranqüilidade e 

segurança para o trânsito. Todos concordam que “educar” parece 

ser  a  única  saída  para  solucionar a  violência do  trânsito 

definitivamente.  Sabe-se  que  os  efeitos  da  educação  são 

demorados, mas a preocupação com essa matéria é tão grande que 

o CTB trata, especificamente, de educação para o trânsito nos 

seus artigos 74 a 79.

 Fiscalização  : fiscalizar e aplicar as penalidades previstas em 

lei são atividades complementares necessárias para manter a 

integridade do sistema.

4.1. ELEMENTOS DOS SISTEMAS DE TRÁFEGO

O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 1o, § 1o, assim define 

“trânsito”: “Considera-se trânsito a utilização de vias por pessoas, 

veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para 

fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou 

descarga”.

O  art.  2o,  complementa  o  conceito  ao  definir  que  “são  vias 

terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os 

caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso 

regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, 

de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais”. 

No parágrafo único do mesmo artigo, acrescenta que “para os efeitos 

deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à 

circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas”.

Tradicionalmente, a literatura relativa à Engenharia de tráfego 

define três elementos componentes dos sistemas: o usuário, o veículo 

e a via.
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4.1.1. O USUÁRIO

São usuários dos sistemas de tráfego os ocupantes dos veículos, 

guiando-os ou  não, e os pedestres, principalmente. Uma abordagem 

mais ampla incluiria também as demais pessoas que de alguma forma 

são afetadas pela operação do tráfego.

Geralmente, se destina uma atenção especial aos motoristas, que 

são os usuários mais ativos (e mais perigosos) do sistema.

Um aspecto de significativa importância e que tem fundamental 

impacto sobre a segurança de todo o sistema de tráfego é o tempo de 

reação. O tempo de reação pode ser determinado pelo tempo decorrido 

entre  a  ocorrência  do  estímulo  e  a  materialização  da  reação  do 

usuário.

Este tempo de reação pode ser decomposto em quatro parcelas e 

conhecido  pelo  acrônimo  PIEV,  originado  dos  termos  em  inglês: 

percepção  (perception),  identificação  (identification ou 

intellection), decisão (emotion ou  judgment)  e  ação (volition ou 

reaction).

Para um desempenho eficiente e seguro dos sistemas de tráfego, 

deve-se minimizar o tempo de PIEV do usuário e, simultaneamente, 

maximizar o tempo disponível para a sua reação.

4.1.2. O VEÍCULO

Os  sistemas  de  tráfego  incluem  todos  os  tipos  de  veículo: 

automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, triciclos, bicicletas, 

carroças, bondes, etc..

Entretanto, é muito complexa a tarefa de estudar o veículo de uma 

forma tão abrangente. Para a imensa maioria dos estudos de tráfego é 

considerada suficiente a adoção de uma unidade veicular padrão, para 

a qual são convertidos os outros tipos de veículo através de fatores 

de conversão apropriados.
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Esta unidade é simbolizada por ucp (unidade de carro de passeio) 

que  em  qualquer  situação  corresponde ao  automóvel. Por  isso,  os 

aspectos  relativos ao  veículo  que são  comentados a  seguir  dirão 

respeito basicamente ao automóvel.

4.1.3. A VIA

A via será entendida aqui como o espaço destinado à circulação. O 

conjunto estruturado de vias que servem a uma determinada região é 

conhecido como sistema viário e tem como funções básicas assegurar 

mobilidade e acessibilidade ao usuário.

O sistema viário urbano, também chamado de rede viária urbana, é 

formado de dois grupos distintos de componentes básicos, ou sejam: 

os nós e as ligações. 

As ligações são os trechos, subtrechos ou segmentos das vias que 

interligam os nós (ou interseções, cruzamentos, passagem de nível, 

etc.),  cujas  características  físicas,  funcionais  e  operacionais 

podem ou não ser constantes ou homogêneas ao longo da sua extensão.

Este grupo viário entre interseções compreende, geralmente, os 

seguintes elementos: pista de rolamento, canteiro central, calçadas, 

ciclovia, baias para ônibus e estacionamento, sendo que, cada uma 

destas, apresenta funções bem definidas.

Os sistemas viários ocupam grande parte dos espaços urbanos não 

edificados,  tendo  destacadas  funções.  Servem  de  base  para  o 

movimento  de  pedestres,  ciclistas  e  de  todas  as  modalidades  de 

veículos  motorizados,  podem  vir  a  criar condições  para  uma  vida 

saudável,  dentre  inúmeras  outras  funções  relevantes  para  a 

sociedade.

Idealmente,  o  sistema  viário  urbano  deveria  ser  um  sistema 

organizado  e  bem  definido,  ou  seja,  cada  via  tem  uma  função 

específica.  Observa-se  que  a  função  de  cada  via  e  suas 

características operacionais estão fortemente ligadas.

Neste contexto, cada viagem é fundamentada em uma origem e um 

destino, tornando-a mais apropriada a certos tipos de via e exigindo 
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a oferta de um nível de serviço mínimo, de modo a proporcionar um 

deslocamento rápido, seguro e econômico (ARRUDA e MOREIRA, 1991).

Os  sistemas  viários  em  geral  podem  ser  classificados  segundo 

diversos critérios, como por exemplo:

a) quanto ao ambiente  : urbano e rural;

b) quanto à esfera administrativa  : federal, estadual e municipal;

c) classificação físico-operacional  : fluxo ininterrupto e fluxo 

interrompido; e,

d) classificação funcional  : classificação que mais interessa ao 

planejamento  de  tráfego,  determina  a  hierarquia  do  sistema 

viário e pode ter ligeiras variações.

Segundo HUTCHINSON (1979) e AASHTO (1990), hierarquia funcional 

entre os tipos de vias, se refere tanto às suas características 

físicas, como também ao tipo de uso, ou seja:

a) Vias  expressas  : promovem  ligações  com  rapidez  e  segurança 

entre  localidades  distantes  de  uma  região,  normalmente  de 

duplo  sentido  de  tráfego  e  com  canteiro  central,  possuem 

grande  volume  de  tráfego,  velocidade  média  de  operação  em 

torno de 80km/h e com acessos controlados;

b) Vias arteriais  : servem de ligação entre as vias expressas e as 

coletoras, ou distribuem o tráfego proveniente da via expressa 

pela  cidade  ou  região,  com  menor  volume  de  tráfego  e 

velocidade máxima de 60km/h;

c) Vias  coletoras  : fazem  a  ligação  entre  as  vias arteriais e 

localidades vizinhas a baixa velocidade, penetrando ainda mais 

nas  zonas  residenciais,  com  velocidade  permitida  de  até 

40km/h; e,

d) Vias  locais  : tráfego  predominantemente  local,  promovem  o 

acesso residencial ou a locais de trabalho, a baixa velocidade 

de 30km/h (no Brasil a velocidade regulamentada é de 20km/h).

Segundo  a  AASHTO  (1990),  nos  ambientes  rurais,  os  sistemas 

arteriais são subdivididos em  sistema arterial principal  e  sistema 

arterial secundário.

Ainda  segundo  a  AASHTO,  nos  ambientes  rurais  os  sistemas 

coletores abrangem uma faixa mais ampla de características e funções 

das vias, dando lugar ao surgimento das categorias: sistema coletor 

principal e sistema coletor secundário.
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Já nos ambientes urbanos, a complexidade maior diz respeito aos 

sistemas  arteriais,  que  são  subdivididos  em:  sistema  arterial 

principal, sistema arterial secundário e sistema arterial terciário.

Naturalmente,  as  situações  específicas  determinam  o  grau  de 

subdivisão  necessário  na  classificação  funcional  dos  sistemas 

viários.

A  FIG.  4 .20 mostra a proporção dos serviços ofertados pelas 

três categorias funcionais de vias comumente encontrados nos meios 

urbanos, em termos de mobilidade e acessibilidade.

Como pode ser observado na FIG.  4 .20, quanto mais alto estiver 

na  hierarquia  funcional,  maior  a  função  do  sistema  viário  de 

permitir mobilidade; quanto mais baixo, maior a função de oferecer 

acessibilidade.

A hierarquização nestas três categorias costuma ser insuficiente 

para  classificar  os  sistemas  viários.  A  complexidade  destes 

normalmente exige a subdivisão das categorias.

Fonte: AASHTO apud SILVA (2001b)

FIG. 4.20 - Proporção dos serviços oferecidos pelas categorias de vias

4.2. CAPACIDADE VIÁRIA

A Capacidade Viária, segundo a versão 2000 do  Highway Capacity 

Manual – HCM, pode ser definida como:

“A taxa máxima aceitável de fluxo de veículos que 
pode atravessar um ponto ou um segmento uniforme de 
uma faixa ou de uma via durante um período de tempo 
especificado  sob  dadas  condições  geométricas,  de 
tráfego, ambientais, e de controle.” (TRB, 2000)
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A capacidade viária pode ser afetada pelos seguintes fatores:

a) condições do tráfego  : composição do tráfego, distribuição dos 

veículos por faixa, movimentos permitidos, etc;

b) condições  da  via  :  características  geométricas  (número  de 

faixas, largura, acostamento, rampa, curvatura, valetas), tipo 

de pavimento (aderência e composição), etc;

c) condições  de  controle  :  sinalização  horizontal  e  vertical, 

semáforos, vias de mão única, etc;

d) condições  locais  :  comportamento  do  motorista,  volume  de 

pedestres, existência de estacionamento; e,

e) aleatoriedades  : clima, acidentes, etc.

Uma outra consideração a respeito da capacidade máxima é a que se 

pela quantidade máxima de veículos que pode cruzar uma determinada 

seção de via na unidade de tempo em condições  ideais (normais) de 

tráfego e de via.

As condições ideais para se calcular a capacidade máxima são:

a) Fluxo contínuo livre de interferências laterais de veículos e 

de pedestres;

b) Só automóveis;

c) Faixa de 3,60 m, com acostamento adequado e sem obstruções 

laterais (1,80 m do limite do pavimento); e,

d) Alinhamento  vertical  e  horizontal  adequado  e  distância  de 

visibilidade  de  450  m  de  tal  forma  que  a  velocidade  de 

cruzeiro possa ser de 112 km/h (70 m/h).

De forma esquemática, a seguir são apresentados alguns aspectos 

das  condições  do  tráfego  que  influenciam,  significativamente,  a 

fluidez viária:

a) Sistema Viário

i. Más condições da via;

ii. Estagnação do crescimento do sistema viário;

b) Sinalização

i. Problemas com os dispositivos de sinalização;

ii. Regulamentação inadequada (estacionamento, conversões, 

carga/descarga e sentido de circulação);

iii. Operação de semáforos;

c) Uso do solo

i. Pólos geradores de viagem;
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d) Tráfego em geral

i. Falta de condições para operação adequada da via;

ii. Concentração das viagens nos períodos de pico;

iii. Não cumprimento de regulamentação e de sinalização;

e) Eventos

i. Problemas decorrentes das chuvas;

ii. Situações de emergência;

iii. Eventos especiais com impacto sobre o trânsito;

iv. Feiras–livres;

f) Pedestres

i. Veículos e obstáculos em ruas de pedestres e ruas de 

tráfego seletivo;

ii. Conflitos: pedestres X veículos;

g) Transporte de Carga

i. Operação de carga e descarga junto ao meio-fio;

h) Transporte Público

i. Problema de tráfego dos transportes coletivos;

ii. Embarque e desembarque de passageiros;

PORTUGAL (1989) alerta para o fato de  que,  caso se aborde a 

questão  da  capacidade  viária  de  uma  forma  local  e/ou  isolada, 

perdendo  assim  a  noção  sistêmica,  podem  acontecer  as  seguintes 

situações indesejáveis:

 transferência dos problemas de um local, horário e modalidade 

para  outro,  podendo se  constituir numa situação ainda mais 

crítica;

 desequilíbrios operacionais e de qualidade de serviço ao longo 

da rede; e,

 má distribuição da demanda pelo espaço viário disponível.
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4.2.1. NÍVEL DE SERVIÇO

Enquanto a capacidade da via representa a quantidade máxima de 

veículos que pode se movimentar em um trecho, durante um intervalo 

de tempo, sob um conjunto especificado de condições de composição de 

demanda de tráfego e ambientais, o nível de serviço é uma medida de 

qualidade do serviço para o usuário da via.

Esta grandeza é determinada em função das condições operacionais 

dentro de uma corrente de tráfego, baseada em medidas de serviço 

como  velocidade  e  tempo  de  percurso,  liberdade  para  manobras 

(mudanças  de  faixas),  interrupções  do  tráfego,  conforto,  e 

conveniência. (TRB, 2000)

Os  principais  itens  mensuráveis  do  nível  de  serviço  são  a 

freqüência  de  paradas,  velocidade  de  operação,  tempo  de  viagem, 

densidade do tráfego e os custos operacionais do veículo.

O  nível  de  serviço  e  condições de  tráfego  não  são  conceitos 

equivalentes. Geralmente a condição do tráfego está mais associada à 

velocidade, enquanto o nível de serviço envolve outros fatores como 

liberdade de manobras e proximidade de outros veículos.

As  medidas  mais  utilizadas  para  o  nível  de  serviço  são  a 

velocidade operacional para um fluxo ininterrupto e a quantidade de 

tempo  de  atraso  para  o  fluxo  interrompido,  ou  a  relação 

volume/capacidade do trecho.

São estabelecidos seis níveis de serviço, caracterizados para as 

condições operacionais de uma via de fluxo ininterrupto. Os níveis 

de serviço de outras facilidades são definidos de forma análoga, 

(TRB, 2000):

 A:  Fluxo  livre,  liberdade  de  manobra  e  de  seleção  de 

velocidade;

 B:  A presença de outros usuários já se faz notar, mas ainda 

está  dentro  do  fluxo  estável;  a  seleção  de  velocidade  é 

praticamente livre, mas a liberdade de manobra é menor que no 

nível de serviço A;
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 C: A seleção de velocidade já é afetada pela presença de outros 

veículos  e  as  manobras  requerem  perícia  por  parte  dos 

motoristas;

 D:  Registra-se fluxo de alta densidade, mas ainda estável; a 

seleção de velocidade e as manobras são muito restritas;

 E:  As  condições operacionais  se  encontram na  capacidade  ou 

próximas  dela;  as  velocidades  são  reduzidas,  porém 

relativamente  uniformes;  estas  condições  operacionais  são 

instáveis;

 F: O fluxo é forçado ou congestionado;

A FIG.  4 .21 representa a variação do nível de serviço segundo 

os seus principais parâmetros de análise: velocidade de operação e a 

relação volume/capacidade (v/c).

FIG. 4.21 - Variação do Nível de Serviço segundo Fluxo e Velocidade
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A análise do nível de serviço no fluxo interrompido é baseada no 

fluxo  de  saturação  que,  por  sua  vez,  é  calculado  através  da 

expressão:  S = 3600/headway e representa o número de veículos por 

hora e por faixa que pode passar numa determinada aproximação se o 

ciclo tem 100% de verde para ela e o fluxo tem demanda máxima, sem 

interrupção (SILVA, 2001a).

4.3. O CONCEITO DE CONGESTIONAMENTO

O conceito de congestionamento está vinculado à capacidade da 

via, ao volume de veículos que passam por ela e às características 

operacionais relacionadas com o processamento destes deslocamentos, 

tais como velocidade, tempo de viagem e a densidade de  tráfego, 

acidentes e gestão de facilidades.

Pode-se  afirmar,  simplificadamente,  que  um  congestionamento 

ocorre quando a via é utilizada de forma inadequada, isto é, em 

desacordo com o seu projeto original, seja uma demanda maior do que 

a  sua  capacidade  operacional  ou  um  gerenciamento  inadequado  das 

variáveis, de maneira a comprometer o seu funcionamento.

O volume de tráfego por hora em uma pista varia com a demanda e 

com a velocidade, que por sua vez, varia em função, por exemplo, do 

tipo de coordenação semafórica, da eficiência da fiscalização sobre 

o estacionamento proibido, ou ainda das condições topográficas.

Os  vários estudos  que  se  ocuparam deste  problema optaram por 

definir limites, conjugando dados técnicos de estudos de capacidade 

e níveis de serviço estabelecidos pela percepção, gerando tabelas de 

valores “aceitáveis” a partir dos quais se convenciona que existe o 

congestionamento. 

Segundo ANTP e IPEA (1998) a  ocorrência dos congestionamentos 

acarreta prejuízos tanto no campo pessoal como no empresarial.

Dentre os aspectos pessoais ressaltam-se o  gasto excessivo de 

tempo  provocado  pelo  aumento  dos  tempos  de  viagem,  a  perda  de 
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oportunidades,  o  aumento  do  consumo  de  recursos  (combustíveis  e 

outros), e os desgastes físico e veicular.

No campo empresarial, o congestionamento provoca a diminuição da 

produtividade  do  trabalhador,  atrasos  nas  entregas,  aumento  dos 

custos de transportes, queda da confiabilidade e da velocidade dos 

serviços rodoviários.

MENESES et al (2003) admite que a definição de congestionamento 

seja  subjetiva, podendo  ser  caracterizada  por  quatro  componentes 

básicos, conforme LOMAX  et al. (1997)  apud MENESES et al (2003): 

duração, extensão, intensidade e periodicidade:

a) duração  : define o período de tempo ao longo do dia no qual o 

congestionamento  afeta  parcial  ou  totalmente  a  rede  viária 

urbana.

b) extensão  : estima o número de pessoas ou veículos afetados pelo 

congestionamento,  a  partir  da  distribuição  geográfica  das 

áreas congestionadas.

c) intensidade  : diz respeito à severidade do congestionamento, em 

termos  de  níveis  distintos:  moderado,  pesado  e  severo.  A 

definição dos  limites de  cada classe de  congestionamento é 

subjetiva  e  condicionada  à  perspectiva  do  usuário  da  rede 

viária.

d) periodicidade  :  trata  da  variação  de  ocorrência  do 

congestionamento, podendo ser de dois tipos: recorrente e não 

recorrente.

Segundo  este  último  aspecto,  os  congestionamentos  podem  ser 

classificados em:

a) Recorrente  ou  habitual  :  é  aquele  que  ocorre  de  forma 

sistemática e previsível, decorrente de horário-pico, eventos 

especiais ou  previsíveis, como, por exemplo, obras em vias 

públicas. Esta condição pode refletir as próprias deficiências 

da  rede  de  escoamento  do  tráfego,  quer  por  problemas  de 

capacidade  ou  pela  falta  de  sincronismo  da  sinalização, 

acarretando desta forma um baixo nível de serviço oferecido ao 

usuário; e,
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b) Não recorrente ou ocasional  : é o congestionamento que ocorre 

de forma imprevista, em conseqüência de acidentes, manutenção 

de  emergência,  alterações  climáticas,  dentre  outras  causas 

repentinas  ou  excepcionais  que  impliquem  na  redução  da 

capacidade de um determinado trecho viário.

Os fatores listados no item (b) são agrupados sob a determinação 

de incidentes.

4.3.1. ÍNDICES DE CONGESTIONAMENTO

Intensidade de Congestionamento: “Uma medida do número total das 

horas de atraso das pessoas e a velocidade de viagem ou a média dos 

atrasos por viagem das pessoas.” (TRB, 2000)

Os  índices  de  congestionamento  são  calculados  a  partir  da 

definição  de  tempos  de  percurso,  ou  relações  volume/capacidade, 

aceitáveis para  cada tipo  de  via.  Definidos estes limites, todo 

tempo de percurso adicional é considerado congestionamento.

ANTP e IPEA (1998) classificam a intensidade do congestionamento 

levando em consideração apenas a relação entre o volume de veículos 

e a capacidade das vias (V/C), que corresponde ao nível de saturação 

imposta ao sistema viário. Esta classificação se dá em três níveis: 

leve, moderado e severo.

a) O nível leve de congestionamento (0,70 ≤ V/C ≤ 0,84) é aquele 

que apresenta indícios de interferência entre os veículos mas 

ainda possibilitando o tráfego ótimo;

b) No  nível moderado (0,85  ≤  V/C  ≤  0,99)  se  trafega com  uma 

eficiência menor, apresentando modificação das características 

consideradas ótimas;

c) No  nível de congestionamento severo (V/C ≥ 1,00) observam-se 

maiores retenções e interrupções no fluxo.

A representação do congestionamento é feita pela quantidade de 

horas gastas no congestionamento e a porcentagem do sistema viário 

sob tal solicitação.
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VIANNA  (2000)  observa  que  os  congestionamentos  urbanos  são 

decorrentes  do  aumento  desproporcional  do  uso  dos  veículos 

rodoviários em relação ao crescimento da estrutura viária existente, 

acarretando  ocorrência  de  problemas  como:  aumento  dos  tempos  de 

viagem, do consumo de combustíveis, da emissão veicular, dos custos 

de transportes (aumento dos preços de manutenção e de fretes), além 

da  degradação  do  espaço  urbano  e  do  meio  ambiente,  causando 

insatisfação e frustração generalizadas.

Cada  vez  mais,  os  congestionamentos  estão  deixando  de  ser 

problemas simplesmente relacionados com o conforto e bem-estar, e 

passando a se constituírem em verdadeiros obstáculos econômicos e 

sociais ao direito de acessibilidade.

4.4. TEMPOS E ATRASOS DE VIAGENS

Com o avanço da pesquisa em transportes surgiu um novo enfoque, 

no qual, passou-se a investigar a relação entre o tempo de viagem e 

o fluxo de tráfego em um  link, surgindo assim as Funções Tempo de 

Viagem (FTV).

As principais variáveis envolvidas nas Funções Tempo de Viagem 

tradicionais são: fluxo, capacidade e tempo de viagem a fluxo livre. 

Porém,  grande  parte  do  tempo  de  viagem  se  deve  à  presença  de 

interseções,  estas  interferem  no  fluxo  e  na  capacidade  da 

via/interseção.

Outros parâmetros semafóricos (ciclo, proporção de verde, etc.) 

devem ser levados em consideração na elaboração de uma FTV adequada 

para a utilização em áreas urbanas.

Conceitua-se o tempo de viagem como sendo o tempo total gasto na 

viagem, incluindo paradas e demoras, necessário para um veículo ir 

de um ponto a outro, numa rota específica e nas condições de tráfego 

existentes (LEITE, 1980).

A seguir são listadas algumas aplicações dos estudos e medições 

dos tempos de viagem:
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a) Congestionamentos  : Podem ser avaliados por meio dos estudos de 

velocidade  e  demoras.  Os  dados  devem  incluir  quantidade, 

localização e causa da demora, úteis para se determinarem as 

medidas que serão adotadas para evitar os congestionamentos. 

Indicam, também, os locais onde outros estudos sobre acidentes, 

volumes, obediência à regulamentação, devem ser efetuados.

b) Índices de Congestionamento ou  Índices de Qualidade  :  Usados 

para comparar o desempenho de diferentes viagens, baseiam-se, 

freqüentemente, em medidas do tempo de viagem.

c) Estudos  Anteriores  ou  Posteriores (monitoração)  :  Utilizam-se 

estes dados para avaliar o desempenho viário após mudanças nas 

condições de tráfego, tais como: proibição de estacionamento, 

revisão nos tempos semafóricos, ruas com mão única etc.

d) Alocação de Tráfego  : A alocação do fluxo em novas vias ou vias 

melhoradas é baseada nos dados do tempo de viagem, de entre 

outros fatores.

e) Estudos  Econômicos  :  As  análises  do  tipo  benefício-custo 

geralmente utilizam os dados do tempo de viagem para avaliar os 

benefícios da redução deste mesmos tempos. Estes dados podem, 

também,  ser  extremamente  úteis  para  estimar  o  consumo  de 

combustível (desempenho energético).

f) Estudos de Tendências  : Usam os dados de tempos de viagem para 

saber o nível do serviço, condições de tráfego e suas mudanças, 

com o passar do tempo.

O conceito de atraso é relativo à parcela do tempo consumido em 

um  deslocamento  que  excede  o  desejado  pelo  usuário.  O  atraso, 

portanto, deve-se às paradas que o motorista/veículo é obrigado a 

realizar  ao  longo  do  deslocamento  e  ao  fato  de  trafegar  com 

velocidade menor que a desejada.

Uma  vez  que  é  difícil  estimar  consistentemente  a  velocidade 

desejada,  costuma-se  adotar  como  atraso  o  valor  referente  às 

paradas, chamado de atraso individual de parada e computado como o 

tempo em que o veículo não está em movimento.

Entende-se por tempo de atraso o tempo gasto pelo tráfego, devido 

aos  semáforos,  interrupções  de  movimento  e/ou  diminuição  da 

velocidade normal (LEITE, 1980).
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Segundo o Manual of Traffic Engineering Studies, pode-se definir 

o atraso em interseções como o tempo perdido devido às impedâncias 

das correntes de tráfego e aos dispositivos instalados nas mesmas.

O atraso médio de parada é o somatório dos atrasos individuais de 

parada, dividido pelo volume de veículos na aproximação no mesmo 

intervalo de tempo.

Ao longo da pesquisa bibliográfica verificou-se a existência de 

uma série de equações e modelos de análise das funções de tempo de 

viagem e de tempo de atraso que apresentam metodologias e concepções 

teóricas aplicáveis a determinadas condições.

Entretanto, estes modelos se concentram na análise em interseções 

(semaforizadas ou não), não sendo encontrada nenhuma referência ao 

tempo de atraso em “fluxo ininterrupto” como o observado em locais 

onde esteja operando algum dispositivo eletrônico de controle de 

velocidade.

Os  modelos  para  previsão  de  atraso  são  relações  matemáticas 

utilizadas para prever o atraso experimentado pelos veículos, como 

uma função do fluxo de tráfego, da geometria da via, do lay-out das 

interseções e do tipo de controle.

Existem diversas definições e “tipos” de atraso, dentre as quais 

pode-se citar: atrasos devido a paradas, atraso em fila, atraso em 

semáforos e outros.

Entretanto, basicamente, as parcelas constituintes dos tempos de 

atrasos podem ser agrupadas em:

a) atraso  fixo  :  é o  atraso  ao  qual  o  veículo  está  sujeito, 

independentemente  do  volume  de  tráfego  e  interferências. 

Ocorrem principalmente nas interseções. Este tipo de tempo de 

atraso  não  depende  das  características  de  fluxo  e  podem 

ocorrer  até  com  um  veículo,  percorrendo  a  seção.  Pode-se 

exemplificar:

 sinais luminosos de tráfego;

 símbolos de parada;

 símbolos da via preferencial; e

 cruzamentos ferroviários etc.

b) atraso operacional  : é o atraso causado pelas interferências de 

outros componentes da corrente de tráfego.
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a. Um tipo de tempo de atraso operacional, conforme foi dito 

anteriormente, é causado por outros movimentos de tráfego 

que interferem com a corrente do tráfego principal (fricções 

laterais). Exemplos:

 veículos entrando e saindo de estacionamentos;

 veículos fazendo retorno;

 pedestres;

 veículos parados;

 veículos estacionados em fila dupla; e,

 tráfego cruzado.

b. O  segundo  tipo  de  demora  operacional  é  causado  por 

fricções internas, dentro da própria corrente de tráfego:

 congestionamento devido a altos volumes;

 baixa capacidade viária; e,

c) manobras de entradas e saídas de veículos em acessos.

Para mensurar o impacto e a ocorrência dos atrasos nas viagens 

urbanas, torna-se necessário definir o valor do tempo de atraso. 

Este valor é a diferença média de tempo gasto observada e a média de 

tempo gasto padrão para o tipo de rota considerado (LEITE, 1980).

4.5. O PROCEDIMENTO BÁSICO DA ENGENHARIA DE TRÁFEGO

O  processo  global  da  engenharia  de  tráfego  apresenta  uma 

seqüência  de  atividades  encadeadas  que  permitem  um  melhor 

desenvolvimento dos trabalhos e um conseqüente alcance dos objetivos 

propostos.
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A FIG.  4 .22 apresenta, de uma forma esquemática e simplificada, 

este encadeamento e  interdependência das etapas da engenharia de 

tráfego.

Fonte: CET-SP (1982) - adaptado

FIG. 4.22 - Procedimento Global da Engenharia de Tráfego

A  estrutura  principal  deste  processo  pode  ser  dividida  nas 

seguintes etapas:

a) Detecção do problema  : esta etapa é realizada pelos técnicos 

que, através de seus conhecimentos tácitos e heurísticos ou 

através de informações preliminares, detectam a existência de 

problemas relacionados com o tráfego urbano;

b) Pré-Análise  : aqui são considerados os parâmetros fundamentais 

a serem avaliados, tais como: segurança, fluidez e aspectos 

ambientais, dentre outros. Em função desta análise preliminar 

decide-se pela necessidade ou não de se dar prosseguimento às 

atividades;

c) Levantamento dos dados  :  nesta fase,  são  coletados os  dados 

sobre o local de estudo e dos seus usuários. Também pode ser 

chamada de “pesquisas de tráfego”, como é comumente referida. 

Caso a pré-análise esteja incompleta ou equivocada, a pesquisa 

de campo pode apresentar problemas ou erros decorrentes desta 

falha.  Também  podem  surgir  problemas  e/ou  situações  não 

imaginados  durante  a  etapa  anterior  ou  aspectos, 

equivocadamente, não considerados;
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d) Análise dos Dados  : após a coleta de dados, passa-se para as 

atividades de validação, tabulação, análise de consistência e 

processamento  dos  dados.  Satisfeitas  estas  atividades,  são 

gerados  resumos  gráficos  e  tabelas  estatísticas 

representativas do fenômeno estudado;

e) Definição  da  Solução  :  a  partir  das  informações 

disponibilizadas  na  etapa  anterior,  é  realizado  um 

“diagnóstico” da situação atual e é definida a solução a ser 

adotada;

f) Detalhamento da Solução  : nesta etapa é determinado o que deve 

ser  realizado  para  que  sejam  alcançados  os  objetivos 

propostos. Devem ser produzidas plantas, tabelas e gráficos, 

com  os  detalhamentos,  especificações  e  recomendações 

necessárias para a consecução do projeto;

g) Implementação  : após o projeto, definido com a solução a ser 

adotada torna-se necessária a sua execução, através de medidas 

físicas,  legais  e  institucionais  iniciais.  Após  a  sua 

implantação, pequenos ajustes poderão ser necessários;

h) Monitoramento e Reavaliação  : em qualquer projeto relacionado 

com transportes deve-se realizar constante monitoramento para 

reavaliação do desempenho da solução adotada. Esta atitude se 

justifica pelo caráter dinâmico e, muitas vezes, imprevisível 

dos  componentes  dos  sistemas  de  tráfego  (principalmente  o 

motorista e o pedestre).

Por ser um aspecto de fundamental importância para o desempenho 

satisfatório da solução adotada, uma vez que a tem relação com dois 

passos  citados  anteriormente  (conhecimento  do  problema  e 

levantamento  dos  dados)  deve-se  ter  um  cuidado  especial  com  a 

estruturação de todo o processo de pesquisa de campo.

4.5.1. LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ENGENHARIA DE TRÁFEGO

A  pesquisa,  ou  levantamento  de  dados,  é  um  dos  passos  mais 

importantes no processo de Planejamento de Transportes, pois ela é 
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quem irá fornecer as bases para decisão das medidas a serem ou não 

tomadas.

Para  isso,  as  pesquisas  devem  ser  elaboradas  de  modo  a  se 

mostrarem completas e apropriadas à finalidade a qual se dirige sem, 

no entanto, perder a funcionalidade.

A decisão sobre o que pesquisar é função do pré-julgamento que se 

fez do problema, e com isso pode-se incidir em erros crônicos caso a 

pesquisa esteja mal feita ou incompleta em sua concepção.

Conforme dito anteriormente, caso a pesquisa seja mal planejada 

ou  realizada,  as  informações  coletadas  podem  não  refletir  com 

propriedade a realidade de interesse para este levantamento.

Considerando o fato de que a pesquisa também se constitui num 

processo,  e  de  modo  a  possibilitar  uma  melhor  visualização  das 

etapas  que devem  ser  consideradas, a  FIG.   4 .23 apresenta uma 

estrutura de encadeamento das atividades.

FIG. 4.23 - Estrutura base para o planejamento do processo de pesquisa

Para se determinar qual método será utilizado deve-se considerar:

a) os objetivos a serem alcançados  , de modo a compatibilizar o 

dado coletado com a informação necessária;

b) os recursos disponíveis  , pois um método ideal pode ser inviável 

devido à falta de recurso (pessoal ou material) para aplicá-lo;

c) a  precisão  desejada  ,  influencia  o  método  no  sentido  de 

determinar a amostra a ser consolidada e quais instrumentos, 

procedimentos precisam ser utilizados para atingi-las;

d) o tempo disponível   para se realizar a pesquisa (ou o projeto) 

pode determinar que  seja empregado um  método mais ou menos 

demorado, limitando o treinamento e a execução da pesquisa.

Após a escolha do método a ser utilizado, deve-se proceder ao 

planejamento da pesquisa que, analogamente à etapa de pré-pesquisa 
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do  esquema  anterior,  é  de  suma  importância  para  o  correto 

desenvolvimento de todo processo.

Em termos gerais, o planejamento da pesquisa propriamente dita 

envolve as seguintes atividades:

a) definição do dado a ser colhido, sua unidade e sua precisão;

b) definição do local, horário, data e amostra;

c) definição da ficha de campo, das informações que esta deverá 

conter e do(s) mapa(s) auxiliar(es) que serão utilizados:

i. nome do projeto ao qual a pesquisa se destina;

ii. nome da pesquisa;

iii. data e local;

iv. campo  para  a  anotação  de  condições  gerais  e 

excepcionalidades; e,

v. campos  para  nome  e  assinatura  do  pesquisador  e  do 

supervisor.

d) definição dos recursos necessários;

e) definição da atribuição e posição dos pesquisadores; e,

f) definição das condições de controle.

Para um melhor rendimento dos trabalhos recomenda-se que sejam 

respeitadas as seguintes etapas:

a) Caracterização do problema ou contexto a ser analisado;

b) Definição das pesquisas a serem realizadas;

c) Definição dos pontos de pesquisa. Esta definição dependerá do 

item a, uma vez que, de acordo com o aspecto a ser analisado, 

poderão ser alterados os pontos de pesquisa;

d) Treinamento dos pesquisadores;

e) Realização da pesquisa-piloto;

f) Avaliação  da  pesquisa-piloto  e  ajuste  no  formulário  ou 

questionário de pesquisa (caso seja necessário);

g) Realização das pesquisas;

h) Análise dos resultados.
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4.5.1.1. PESQUISA PILOTO

Nas  pesquisas  não  convencionais,  ou  aquelas  cujos  fenômenos 

governantes  são  pouco  conhecidos,  é  aconselhável  fazer  uma  pré-

pesquisa  ou  pesquisa-piloto  que  tem  várias  funções:  treinar  os 

pesquisadores,  levantar  características  (perfil)  do  fenômeno, 

verificar a viabilidade do esquema de operação imaginado, testar a 

adequação e as condições de preenchimento dos formulários, etc.

A pré-pesquisa costuma possibilitar não só o redimensionamento da 

pesquisa, como reprogramação do esquema de operação e das fichas de 

campo. A partir de uma pesquisa prévia, pode-se ter o número exato 

da amostra de dados para a pesquisa final e definitiva.

4.5.1.2. DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA

Em uma etapa posterior à execução da pesquisa piloto, calcula-se 

o tamanho real da amostra de dados a ser coletada e utilizada para 

este  estudo.  Para  determinar  a  quantidade  de  dados  necessária 

utilizar-se a seguinte equação (CET-SP, 1982):


 z

n
EQ. 4.1

onde:

 n = tamanho da amostra;

 z = coeficiente representativo do nível de significância 

(normalmente 95% de confiança);

  = desvio padrão;

  = nível de significância (erro admissível – percentual 

sobre o valor médio).
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4.5.2. CONTAGENS DE TRÁFEGO

Em 1977 teve início o Plano Nacional de Contagem de Trânsito 

(PNCT) com 120 postos permanentes. Em 1989 o PNCT tinha implantado 

235  permanentes, evoluindo para  266  em  1997 e  em  1998 para 285 

postos.

O  desenvolvimento  do  Plano  Nacional  de  Contagem  de  Trânsito 

procurou e procura cobrir os trechos mais representativos da malha 

rodoviária de cada estado e, sem dúvida, de fundamental importância, 

pois  seus  resultados  são  subsídios  básicos  para  os  estudos  de 

planejamento em geral, estudos econômicos e projetos rodoviários, 

essenciais ao estabelecimento de critérios para o cumprimento das 

seguintes finalidades (DNIT, 2002):

 Planejar o sistema rodoviário;

 Delinear necessidades e prioridades de melhorias no sistema 

rodoviário;

 Medir a demanda atual de serviços por via rodoviária;

 Estabelecer as tendências de tráfego no futuro;

 Determinar  os  volumes  de  viagens  de  forma  a  proporcionar 

justificativa econômica dos investimentos programados;

 Avaliar o fluxo existente de tráfego em relação ao sistema 

rodoviário atual;

 Estimar os benefícios dos usuários nas rodovias;

 Estabelecer uma classificação do sistema rodoviário;

 Justificar e planejar o policiamento;

 Estabelecer  o  veículo  de  projeto  para  fins  de  projeto 

geométrico;

 Projetar pavimento, obra de arte, seção transversal e outros 

elementos de rodovia;

 Estudos de localização de postos de pesagem, socorro médico 

emergencial e etc.; 

 Analisar a capacidade e estabelecer o Nível de Serviço;  

 Realizar análise estatística de acidentes;
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 Localizar  e  projetar  instalações  para  as  operações 

rodoviárias.

4.5.3. MEDIÇÃO DE VELOCIDADE

LEITE (1980), em sua publicação, sintetiza as principais técnicas 

e metodologias para se determinar os perfis de velocidades inerentes 

aos deslocamentos urbanos.

Dentre estas técnicas podem citar-se:

a) Técnica do Carro-Teste  : esta técnica utiliza um veículo-teste 

que  percorre  um  determinado  trecho  de  via  ou  itinerário 

considerado por várias vezes.

i. Método do carro “flutuante”  :  neste  método o  motorista 

tenta, na corrente de tráfego, ultrapassar o mesmo número 

de  veículos  que  o  ultrapassam,  determinando  assim  os 

tempos médios de percurso e de atrasos.

ii. Método da “velocidade média”  : neste caso, o  motorista 

dirige  seu  carro-teste  numa  velocidade  que,  em  sua 

opinião, é representativa da velocidade média de todo o 

tráfego  na  ocasião  do  teste,  obtendo  assim  os  tempos 

médios de percurso.

iii. Método  da  média  das  velocidades  máximas  :  o  motorista 

dirige  à  velocidade máxima  permitida,  a  menos  que  as 

condições  do  tráfego  o  impeçam.  São  mantidas  as 

distâncias  mínimas  de  ultrapassagem,  aceleração  e 

desaceleração. Considera-se que neste método a influência 

do motorista pode ser minimizada.

A  seguir  é  apresentado  um  gráfico  elaborado por  SILVA  et  al 

(2003) a partir de resultados gerais do levantamento de velocidade 

realizado  com  o  veículo-teste.  A  partir  da  análise  do  perfil 

mostrado, foram definidos sete pontos para a coleta dos dados de 

velocidade,  correspondentes  aos  locais  onde  as  velocidades  do 

veículo-teste foram mais altas.
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Fonte: SILVA et al (2003)

FIG. 4.24 - Perfil de velocidade obtido para uma via em estudo

b) Técnica de leitura de placas  : é empregada quando só se desejam 

informações  do  tempo  de  percurso.  Este  método  utiliza  um 

observador no início e em cada saída da seção de testes, no 

local onde se desejam informações dos tempos de percurso. Cada 

observador  registra  a  hora  e  os  últimos  três  ou  quatro 

algarismos da  placa de  cada  veículo  que  passa  por  ele. No 

escritório os números das placas são conferidos, determinando o 

tempo de percurso de cada veículo.

c) Técnica da fotografia ou da observação em pontos elevados  : a 

fotografia  e  o  filme  são  métodos  comumente  empregados  em 

pesquisas. Por eles podem ser obtidos muitos detalhes, tais 

como:  velocidades,  espaços  entre  veículos,  utilização  das 

faixas,  valores  de  aceleração,  manobras  de  entrada  ou  de 

cruzamentos e demoras nas interseções. É realizado no caso de 

pequenos trechos, tais como interseções e limita-se às boas 

condições  de  tempo  e  de  visibilidade.  No  caso  destas 

observações são selecionados veículos aleatoriamente e anotados 

as informações necessárias.
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d) Técnica de Entrevistas  : pode ser usada quando são necessários 

muitos dados, dispondo-se de pouco tempo e recursos para as 

observações de campo. Normalmente, solicita-se aos empregados 

de firmas ou estabelecimentos localizados estrategicamente que 

anotem, em determinado dia, o tempo gasto para ir e voltar do 

trabalho.

4.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  impactos  decorrentes  do  fluxo  viário  variam  dinâmica  e 

continuamente, devendo ser analisados de forma criteriosa através da 

criação de cenários que permitam a definição de medidas mitigadoras 

segundo  o  contexto  (número  de  faixas,  patamares  de  fluxo  e  de 

velocidade, dentre outros).

Entretanto  é  evidente  que  faltam  estruturas  e/ou  sistemas  de 

medição  analítica  de  parâmetros  que  quantifiquem  e  analisem  a 

evolução destas condições ao longo do tempo (hora, dia ou ano, por 

exemplo).

Desta forma torna-se necessária uma adaptação das metodologias 

existentes de tempo de viagem e atrasos observados em interseções 

para  a  análise  em  fluxo  contínuo  (redutores),  uma  vez  que  os 

dispositivos eletrônicos apresentam um potencial inexplorado para a 

coleta de informações referentes à corrente de tráfego.

O  real  aproveitamento  desta  potencialidade  atenuaria  a  atual 

necessidade da realização de coletas manuais de dados de tráfego, 

possibilitando  que  se  estruture  uma  base  de  dados  confiável  e 

precisa.
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5. MODELOS DA ANÁLISE DO FLUXO DE TRÁFEGO

Os  modelos  que  expressam  a  relação  entre  as  variáveis 

fundamentais de tráfego constituem a base de diversas aplicações na 

Engenharia de Tráfego, tais como a determinação da capacidade e do 

nível  de  serviço  para  rodovias  existentes  ou  que  estão  sendo 

projetadas, o gerenciamento da demanda de tráfego, a calibração de 

simuladores e a implementação de sistemas inteligentes de transporte 

(DEMARCHI et al, 2003).

Para SILVA (2001c), a teoria do fluxo de tráfego consiste na 

aplicação de leis da matemática, da teoria da probabilidade e da 

física à descrição do comportamento do tráfego veicular rodoviário.

Segundo  este  mesmo  autor,  são  três  as  abordagens  básicas  da 

análise de tráfego, cuja validade é determinada pelo interesse do 

estudo que se deseja realizar: a macroscópica, que se preocupa em 

descrever o comportamento das correntes de tráfego, a microscópica, 

que se interessa pela interação ente dois veículos consecutivos numa 

corrente de tráfego, e a mesoscópica, cujas unidades analisadas são 

grupamentos de veículos que se formam nos sistemas viários.

A  análise  macroscópica  das  correntes  de  tráfego  ininterrupto 

permite  ao  engenheiro  projetista  uma  melhor  compreensão  das 

limitações  de  capacidade  dos  sistemas  viários  e  a  avaliação  de 

conseqüências de situações que provoquem pontos de estrangulamento 

nestes sistemas.

A análise microscópica das relações entre pares de veículos de 

uma  mesma  corrente  de  tráfego  permite  o  estudo  de  fluxos  não 

necessariamente  homogêneos  ou  ininterruptos.  O  tratamento 

individualizado dos veículos exige mais recursos computacionais do 

que a abordagem macroscópica.

A análise mesoscópica dos grupos de veículos nas correntes de 

tráfego, chamados pelotões, é útil, por exemplo, no estabelecimento 

de  políticas  de  coordenação  semafórica.  Para  muitos,  a  análise 

mesoscópica não existe e seus objetos de estudo estariam enquadrados 

nas análises macroscópicas.
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5.1. ABORDAGEM MACROSCÓPICA

As análises macroscópicas do tráfego baseiam-se na consideração 

de que as correntes de tráfego são meios contínuos.

Para estudar seu comportamento a abordagem macroscópica lança mão 

da aplicação das Leis da Hidrodinâmica, motivo pelo qual a abordagem 

também é conhecida como Analogia Hidrodinâmica do Tráfego.

Procura-se assim trabalhar com variáveis agregadas que traduzam o 

comportamento  médio  do  tráfego,  sem  preocupação  com  a  interação 

individual entre os veículos.

Por suas características e premissas, as análises macroscópicas 

aplicam-se com sucesso ao estudo de tráfego de grande densidade, mas 

não se prestam facilmente às situações de tráfego rarefeito.

Como as características do tráfego variam no tempo e no espaço, 

os estudos costumam adotar valores médios, sendo que estas médias 

podem ser temporais ou espaciais. As análises macroscópicas exigem a 

definição das três grandezas básicas e uma “complementar” que são: 

fluxo  ou  volume,  densidade,  velocidade  e  taxa  de  ocupação, 

respectivamente.

5.1.1. FLUXO OU VOLUME (Q)

O  fluxo  de  tráfego,  também  chamado  de  volume  de  tráfego,  é 

representado pela variável q. É uma variável temporal e significa o 

número  de  veículos  que  cruzam  determinada  seção  de  uma  via 

considerada dentro de um dado intervalo de tempo.

O  fluxo  de  tráfego  desloca-se  no  tempo  e  no  espaço.  Nas 

aplicações  tradicionais  de  planejamento,  é  adequada  a  medida  do 

fluxo  no  estado  estável  (steady  state).  Este  estado  pode  ser 

caracterizado pelo período do dia onde a medida do fluxo no link, 

tanto no nó de entrada como no nó de saída apresentam-se iguais e 

independentes do tempo.
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O fluxo pode ser analisado ao longo de diferentes períodos de 

tempo: ano, mês, semana, dia e hora. Desta forma pode apresentar-se 

os seguintes exemplos:

 Tráfego Médio Diário Anual – TMDA [veic/dia]

 Tráfego Médio Diário – TMD [veic/dia]

 Volume Horário de Pico – VHP [veic/hora]

 Volume Horário de Pico numa direção – VHPd [veic/hora]

O VHPd é estimado a partir de projeções de volumes diários (TMDA 

ou TMD):

VHPd = TMDA × K × D EQ. 5.2

Onde:

D – proporção do volume de tráfego na direção principal durante 

o VHP;

K – proporção do volume de tráfego na hora de pico, em relação 

ao tráfego diário.

Das  diferentes  variações  de  velocidade,  aquela  que  apresenta 

maior importância para a engenharia de tráfego é a variação ao longo 

da hora. Esta variação não é cíclica e tem duração variável e tem 

aplicabilidade  no  estudo  de  capacidade  de  vias,  nos  projetos 

geométricos e no estabelecimento dos controles de tráfego.

Para quantificar o comportamento do volume nas horas de pico é 

utilizado  o  fator  de  hora  de  pico  –  FHP (peak  hour  factor), 

calculado através da seguinte expressão:

FHP
VHP

V


4
15

EQ. 5.3

onde:

V15 = volume nos 15 minutos consecutivos mais carregados

VHP = volume na hora de pico

0,25  FHP  1

Quanto mais próximo o FHP estiver de 1, mais homogênea será a 

distribuição do fluxo de veículos ao longo do intervalo considerado.

Usualmente  costuma-se  dividir  o  dia  em  períodos  distintos, 

homogêneos quanto ao comportamento do fluxo, realizando medidas ao 

longo destes períodos e obtendo um fluxo médio.
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Outra  medida  de  suma  importância  no  processo  de  análise  de 

tráfego é  a  taxa  de  fluxo. A  última  versão  do  HCM  apresenta  a 

seguinte definição para a taxa de fluxo:

“Taxa horária equivalente ao fluxo dos veículos que 
passam por um dado ponto ou seção de uma faixa ou via 
durante  um  dado  intervalo de  tempo  menor  que  uma 
hora, normalmente 15 minutos, que é considerado o 
menor  intervalo durante  o  qual  o  fluxo  se  mantém 
estável”. (TRB, 2000)

O avanço da tecnologia de levantamento de dados, com a introdução 

de equipamentos eletrônicos e técnicas de processamento de imagem, 

viabilizou os chamados modelos de alocação dinâmicos, onde pequenos 

intervalos são adotados para a medida do fluxo.

Durante o intervalo de tempo t são contados os n(x) veículos que 

cruzam a uma dada seção. O fluxo q(x), em veic/h, é então definido 

por:

t

xn
xq

)(
)( 

EQ. 5.4

5.1.2. CONCENTRAÇÃO OU DENSIDADE (K)

A concentração, também chamada densidade e representada por k, é 

uma grandeza espacial, exprime o número de veículos presentes numa 

determinada extensão de via. Imagine que num certo instante  t  uma 

fotografia é tirada e nela é possível contar os  N  veículos que se 

encontram num mesmo trecho de via, de comprimento L. A concentração 

k(t), em veic/km, é dada pela expressão:

L

tn
tk

)(
)( 

EQ. 5.5

A densidade de congestionamento pode ser definida como sendo o 

número  de  veículos  completamente  parados  numa  faixa  (em  fila), 

relativo a um segmento de extensão igual a 1 km. Este parâmetro é 

determinado para uma única ou mais faixas de tráfego e seu valor é 

expresso em veículos por quilômetro (veic/km) ou, quando se adota o 

automóvel  como  veículo  referência,  em  carros  de  passeio  por 

quilômetro (cp/km). (DEMARCHI et al, 2003).
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A densidade de congestionamento kj para automóveis (ou carros de 

passeio  –  cp)  é  determinada  a  partir  do  espaçamento  no 

congestionamento sj, considerando que:

j
j s

k
1000

EQ. 5.6

onde:

kj é expressa em [cp/km] e 

sj é expressa em [m/cp].

O espaçamento de congestionamento pode ser definido como sendo o 

espaçamento médio entre veículos totalmente parados e posicionados 

em uma fila formada só por automóveis (DEMARCHI et al, 2003).

Esses autores apresentam nesse trabalho uma relação dos valores 

típicos para a densidade de congestionamento obtidas na literatura, 

reproduzida na TAB.  5 .13 a seguir.

TAB. 5.13 - Valores de densidade de congestionamento

Autor(es) Local Modelo utilizado kj 

(cp/km)

Huber (1957) Merrit Parkway (EUA) Greenshields 98-101

Greenberg (1959) Merrit Parkway (EUA) Greenberg 130

Drake et al. (1967) Eisenhower Expressway(EUA) Greenshields 78

Drake et al. (1967) Eisenhower Expressway(EUA) Linear (2 regimes) 94

Drake et al. (1967) Eisenhower Expressway(EUA) Greenberg modificado 91

Drake et al. (1967) Eisenhower Expressway(EUA) Edie 101

Van Aerde e Rakha (1995) Eisenhower Expressway(EUA) Van Aerde 121

Van Aerde e Rakha (1995) Holand Tunnel (EUA) Van Aerde 125

Van Aerde e Rakha (1995) via arterial (Inglaterra) Van Aerde 102

Stewart et al (1995) I-4 Freeway (EUA) Van Aerde 92

Demarchi e Setti (2000) SP 330 (Brasil) Van Aerde 152

Fonte: DEMARCHI et al (2003)

Analisando esta tabela, percebe-se que, no Brasil, por causa da 

falta de uma “cultura” de se medir e armazenar dados e informações, 

são raros os estudos que possibilitam a definição de valores, como 

os citados na tabela acima, que estejam de acordo com as condições 

de operação das vias brasileiras. 
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Verifica-se  ainda  nesta  tabela  que,  de  todos  os  valores  de 

densidade de congestionamento (kj), o maior deles foi encontrado por 

DEMARCHI e SETTI (2000), para uma realidade brasileira, utilizando o 

modelo de Van Aerde.

Os modelos de Greenshields e Greenberg, apresentados da tabela 

acima  serão  tratados  no  item  5.1.5 (Relação  entre  as  variáveis

macroscópicas); já o de Van Aerde, por ser um exemplo de abordagem 

microscópica, será melhor explicado no item 5.2.2.

5.1.3. VELOCIDADE (V)

Velocidade é definida como a distância percorrida numa unidade de 

tempo. De modo geral, a velocidade sofre influência dos fatores:

a) motorista:

 quanto maior o percurso, maior a velocidade;

 velocidade maior, quando sozinho;

 velocidades menores, quando acompanhado; e

 idade, sexo, residência (urbana ou rural).

b) veículo:

 velocidades menores de acordo com a idade do veículo;

 veículos comerciais têm velocidades menores;

 ônibus com velocidades superiores às dos caminhões;

 relação peso x potência.

c) via:

 pavimentos não revestidos com velocidades cerca de 15 km/h 

menores do que as pavimentadas;

 greides ascendentes longos dispersam a gama de velocidades; 

e vice-versa nos greides descendentes;

 freqüência de interseções diminue a velocidade;

 curvas acentuadas diminuem a velocidade;

 tipo e classe de vias afetam as velocidades;
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 distância de visibilidade, número de faixas, acostamento e 

uso do solo.

d) tráfego:

 volume  e  densidade,  manobras  de  ultrapassagem,  tráfego 

oposto,  composição, controle  de  acesso  e  dispositivos  de 

controle de tráfego.

e) ambiente:

 velocidades bem menores nas horas de pico;

 períodos noturnos menores velocidades que o diurno;

 condições climáticas desfavoráveis (chuva, neblina, granizo, 

etc.) contribuem para uma grande diminuição da velocidade;

 épocas do ano.

f) controle e fiscalização:

 tendência de redução da gama de velocidades quanto maior for 

a fiscalização policial;

 efeito semelhante ao anterior mas em menor escala, quanto 

maior for a sinalização de advertência, e de regulamentação 

da velocidade.

Considera-se que, num dado fluxo de tráfego, cada veículo viaja a 

uma  determinada  velocidade  o  que  significa  que  não  haverá  uma 

velocidade  homogênea,  mas  sim  uma  distribuição  de  velocidades 

individuais de cada veículo.

Dessa  distribuição discreta  de  velocidades recorre-se  então  à 

média para caracterizar o fluxo como um todo:

 Velocidade média no tempo  : média aritmética das velocidades 

individuais dos veículos ao passarem por um determinado ponto.

 Velocidade média do espaço  :

 média harmônica das velocidades sobre um trecho de via;

 velocidade média  baseada  no  tempo  médio do  percurso  dos 

veículos ao atravessar um trecho de via.

Segundo  SILVA  (2001c),  a  velocidade  média  no  tempo  
tv  e  a 

velocidade média no espaço 
sv  podem ser equacionadas como:





n

i
it v

n
v

1

1
 

EQ. 5.7

123







n

i i

s

v

n

k

q
v

1

1

EQ. 5.8

Onde:

 n – número de observações;

 vi – velocidade observada

Ou seja, a velocidade média no espaço é a média harmônica das 

velocidades dos veículos observadas em uma seção da via.

Outra formulação para a 
sv  é:





n

i
i

s

t

dn
v

1

EQ. 5.9

Onde:

 n – número de observações;

 ti – tempo de viagem do veículo i (h).

A velocidade média no tempo é essencialmente uma medida pontual 

enquanto a  velocidade média no espaço  é uma grandeza que tem em 

conta uma extensão da via.

Em  qualquer  caso,  exceto  quando  as  velocidades  de  todos  os 

veículos sejam iguais e constantes, a velocidade média no espaço é 

menor que a velocidade média no tempo.

Esta  afirmativa  pode  ser  constatada  a  partir  desta  equação 

apresentada  por  SILVA  (2001c)  e  HOBBS  (1970)  que  relacionam  as 

velocidades médias no tempo e no espaço:

s

st
v

vv
2

EQ. 5.10

Onde:


2  - a variância da velocidade média no espaço.

Também  podem  ser  apresentadas  as  seguintes  definições  de 

velocidade:

a) Velocidade de operação  : é a mais alta velocidade de percurso 

que o veículo pode realizar em determinada via, sob condições 

favoráveis de tempo e tráfego, sem exceder a sua velocidade de 

projeto.
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b) Velocidade  do  arrasto  :  a  velocidade  máxima  que  pode  ser 

mantida por um tipo específico de veículo em um aclive.

c) Velocidade crítica  : a velocidade em que a capacidade ocorre 

para uma via.

d) Velocidade de  projeto  :  a  velocidade usada para  projetar os 

alinhamentos horizontais e verticais de uma via.

e) Velocidade percentil 85  : o valor da velocidade abaixo da qual 

trafegam 85 por cento dos veículos que tiveram a velocidade 

medida.

f) Velocidade de Percurso  : Equivale a distância percorrida por um 

veículo  dividida  por  tempo  total  de  percurso  (incluindo 

paradas).

g) Velocidade  média  de  percurso  :  A  velocidade  média  de  uma 

corrente  de  tráfego,  computado  como  o  comprimento  de  um 

segmento de via dividido pela média do tempo de viagem dos 

veículos que atravessam o segmento.

h) Velocidade de fluxo livre  :

i. a velocidade teórica do tráfego, quando a densidade for 

zero, isto é, quando nenhum veículo estiver na via;

ii. a velocidade média dos veículos sobre um trecho de via 

urbana sem interseções, sob condições de baixo fluxo;

iii. a velocidade média dos veículos de passageiros, numa via 

expressa sob condições de baixo fluxo. 

5.1.4. TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)

Como  os  equipamentos considerados no  escopo desta  dissertação 

(dispositivos eletrônicos de controle de velocidade) utilizam laços 

indutivos  para  registrarem  os  veículos,  e  estes  também  podem 

fornecer  informações  a  respeito  da  taxa  de  ocupação  do  laço,  é 

necessária a definição desta importante variável.

A taxa de ocupação - TO, ou ocupância, pode ser definida como a 

porcentagem de tempo que um determinado ponto da via (área ocupada 

pelo laço) está sendo ocupado por veículos (PRANZL, 1999).
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Enquanto  a  densidade  (k)  é  uma  grandeza  espacial  (número  de 

veículos por unidade de distancia), a TO é uma grandeza temporal. O 

cálculo  da  densidade  a  partir  da  taxa  de  ocupação  utiliza  a 

informação do tamanho médio dos veículos e do comprimento do laço.

Para se determinar o tamanho médio dos veículos faz-se necessário 

estimar também a composição da frota local, a participação de cada 

veículo,  e  as  respectivas  dimensões.  Dependendo  do  contexto 

analisado, esta estimativa pode se apresentar bastante complexa e 

imprecisa.

PRANZL  (1999)  afirma  que  a  taxa  de  ocupação,  isoladamente, 

fornece um grau de informação com relação às condições de tráfego 

maior do que os dados de fluxo.

Autores como SETHI  et al  (2003) e ROUPHAIL e SISIOPIKU (2003) 

verificaram que a TO apresenta uma grande importância na análise das 

condições do tráfego, após analisarem o comportamento do tráfego e 

das variáveis e parâmetros envolvidos.

SETHI  et  al  (2003)  desenvolveram  um  algoritmo  de  detecção 

automática de incidentes utilizando os dados de detectores de laço 

indutivo. Estes autores afirmam que:

 modelos que utilizam apenas a TO são substancialmente melhores 

do que os modelos que consideram apenas o fluxo;

 adicionar  a  variável  fluxo  a  um  modelo  que  utiliza  a  TO 

provoca  apenas  uma  pequena  melhoria  na  identificação  dos 

incidentes; e,

 modelos que utilizam a razão fluxo por taxa de ocupação (q/TO) 

são mais eficientes do que os modelos que consideram fluxo, TO 

ou ambos;

A utilização da razão fluxo por taxa de ocupação é pertinente, 

uma  vez  que  esta  relação  está  fortemente  relacionada  com  a 

velocidade (SETHI  et  al,  2003), já  que  a  taxa  de  ocupação está 

intimamente relacionada com a densidade.

ROUPHAIL e SISIOPIKU (2003) asseguram que o fluxo (q) e a TO são 

fortemente correlacionados e que, considerando esta relação quatro 

situações (regimes) de operação foram identificados:

 regime de fluxo livre  : o fluxo varia e aumenta linearmente 

com a taxa de ocupação;
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 regime de fluxo estável  : o fluxo varia e aumenta linearmente 

com a taxa de ocupação, embora numa taxa menor de que no 

regime de fluxo livre;

 regime de fluxo na capacidade  : à medida em que a taxa de 

ocupação aumenta, o fluxo se estabiliza em torno do valor da 

capacidade no trecho; e,

 regime de fluxo “forçado”  : o fluxo pode começar a decrescer 

na medida em que a taxa de ocupação aumenta.

Assim,  torna-se  justificável  a  consideração  dos  níveis  de 

ocupação da via quando da análise das condições de tráfego. A TAB.

 5  .14 expressa  esta  relação  para  a  realidade  americana  (PSRC, 

2003).

TAB. 5.14 - Correlação entre TO e as condições de tráfego

Taxa de Ocupação Condição do Tráfego

0 – 15% Livre

15% - 22% Moderado

22% - 35% “Pesado”

> 35% “Anda e Pára”

5.1.5. RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS MACROSCÓPICAS

As  variáveis  macroscópicas  podem  ser  correlacionadas  segundo 

diversas equações, que consideram a linearidade e a não-linearidade 

entre elas.

Pode-se, a priori, listar estas grandezas:

 vf é  a  velocidade  de  fluxo  livre, corresponde à  média  das 

velocidades  desejadas  pelos  motoristas  dos  veículos  numa 

corrente de tráfego;

 kJ é  a  concentração  máxima,  correspondente  à  situação  de 

completo congestionamento (jam, em inglês);

 qmax é o máximo fluxo que pode ser atendido por uma via ou 

trecho de via;

127



 vo é a velocidade ‘crítica’, correspondente ao ponto em que se 

alcança qmax e

 ko é a concentração ‘crítica’, correspondente ao ponto em que 

se alcança qmax

 x é a distância considerada em relação a uma dada origem [m] e

 c é uma constante de calibração.

A  TAB.   5  .15 organizada,  a  partir  da  revisão  bibliográfica 

apresentada por SILVA (2001c), de forma bastante clara e objetiva as 

principais  equações  de  inter-relacionamento  entre  as  variáveis 

macroscópicas:  velocidade  (v),  densidade  (k)  e  fluxo  (q), 

apresentando suas aplicabilidades e limitações de utilização.

TAB. 5.15 - Equações de Relacionamento das Variáveis Macroscópicas

Relação
Modelo/
Origem Equações Observações

v x k

Greenshields

(Linear) 











j
f k

k
vv 1 EQ.5.11

Modelo  simples,  mas  o 

comportamento  linear  da  curva 

velocidade-concentração acontece 

apenas nas faixas intermediárias 

de v e k.

Greenberg

(Logarítmico / 

Contínuo)








k

k
vv j

o ln EQ.5.12

Este  modelo  demonstrou  boa 

aderência  para  fluxos 

congestionados,  mas  não  é 

satisfatório  para  baixas 

concentrações.
Underwood

(Logarítmico / 

Contínuo)

ok
k

f evv


 EQ.5.13
Este  modelo  tem  boa  aderência 

para  baixas  concentrações,  mas 

não para altas.

Greenberg e 

Underwood

(Multiregime/ 

Descontínuo)









k

k
vv

j

o ln

ok
k

f evv




EQ.5.14

EQ.5.15

Adota o uso misto de modelos:

-  para  baixa  concentração,  o 

modelo de Underwood;

- para alta concentração, o de 

Greenberg.
q x k Greenshields













j
f k

k
kvq

2

2
f

o

v
v 

EQ.5.16

EQ.5.17
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Relação
Modelo/
Origem Equações Observações

Greenberg
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k
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k
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k
vq j

omax

EQ.5.18

EQ.5.19

EQ.5.20

Underwood
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k

f ekvq
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v
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e

v
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j
omax

EQ.5.21

EQ.5.22

EQ.5.23

q x v Greenshields 
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v
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2
EQ.5.24

Equação 

Geral do 

Tráfego

Greenberg









k

k
cv jln









k

k
ckq

j
ln

EQ.5.25

EQ.5.26

Modelo Hidrodinâmico do Tráfego, 

referente ao fluxo ininterrupto 

de  alta  concentração em  regime 

permanente,  do  ponto  de  vista 

macroscópico.

DEMARCHI (2000) registra o fato de não existir consenso sobre a 

identificação da relação funcional entre as variáveis de tráfego. 

HALL et al (1986) apud DEMARCHI (2000) contesta a adoção de modelos 

multiregime, que apresentam uma descontinuidade entre as situações 

de não congestionamento e de congestionamento.

Este mesmo autor afirma que o fato de dois regimes distintos 

existirem não implica, necessariamente, que uma única função possa 

ser utilizada para representar os dois regimes.

A adoção de modelos descontínuos surgiu da ausência de dados de 

determinadas  regiões  da  curva  fluxo-velocidade,  especialmente  na 

região referente ao fluxo não congestionado, próximo à capacidade. 

(HALL, 1982 apud DEMARCHI 2000)
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Os gráficos constantes em FIG.  5 .25 e FIG.  5 .26 demonstram a 

expressiva  diferença  entre  o  comportamento  teórico  (linear) 

elaborado por Greenshields e os modelos mais próximo da realidade 

(logarítmicos) desenvolvidos por Greenberg e Underwood.

FIG. 5.25 - Relações entre as variáveis de tráfego - Greenshields

FIG. 5.26 - Relações entre as variáveis de tráfego – Greenberg e Underwood
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5.2. ABORDAGEM MICROSCÓPICA

Na  abordagem  microscópica  caracteriza-se  o  fluxo  de  tráfego 

considerando-se  cada  veículo  na  via  e  seu  movimento  através  de 

variáveis tais como posição, velocidade e aceleração.

Esta abordagem levou à elaboração de leis de “perseguição” (car-

following  theories),  que  procuram  dar  forma  a  relação  de 

comportamento entre dois veículos com velocidade relativa variável, 

através do estudo sobre a influência que um veículo exerce sobre o 

seguinte (AMARAL FILHO, 1986).

Para tanto é fundamental a inclusão da definição dos seguintes 

parâmetros:

a) Headway e espaçamento  : embora também possa ser adotado em sua 

dimensão  espacial,  o  headway será  entendido  aqui  como  o 

intervalo  de  tempo  entre  a  passagem  de  dois  veículos 

consecutivos  de  uma  corrente  de  tráfego  em  uma  seção 

determinada  de  via.  O  headway  físico  será  referido  como 

espaçamento, e será entendido como a distância entre as faces 

dianteiras de dois veículos consecutivos; e,

b) Brechas – “  gap  ”  : chama-se de brecha, também aqui no sentido 

temporal, o intervalo entre o final da passagem de um veículo e 

o início da passagem do veículo seguinte de uma corrente de 

tráfego  numa  determinada  seção  de  via.  A  brecha  difere  do 

headway apenas  pelo  tempo  consumido  durante  a  passagem  do 

veículo  pela  seção  de  via  considerada.  Desta  forma,  tem-se 

outras três definições:

i. brechas disponíveis  : são brechas que ocorrem na corrente 

principal. 

ii. brechas  aceitáveis  :  são  as  brechas  disponíveis 

suficientemente grandes para que possam ser usadas para 

as manobras na interseção pelos veículos da corrente de 

tráfego secundária. 

iii. brecha crítica  : é a menor das brechas aceitáveis. 

131



DEMARCHI  (2000)  afirma  que  o  movimento  dos  veículos  em  uma 

rodovia de pista dupla com fluxo ininterrupto é governado por 3 

lógicas distintas:

a) relação interveicular (car-following);

b) mudança de faixas; e, 

c) aceleração em função do desempenho.

Este  mesmo  autor  apresenta  uma  abordagem  para  a  relação 

interveicular considerando que, em cada segmento de via, os veículos 

em uma mesma faixa de tráfego movem-se segundo um padrão definido 

através de um modelo combinado de fluxo e car-following (VAN AERDE, 

1995).

5.2.1. MODELOS CLÁSSICOS DE PERSEGUIÇÃO - TEORIA CAR-FOLLOWING

Modelos  de  car-following,  ou  veículo-seguidor,  definem  o 

comportamento dos veículos ao longo da via. A maneira mais óbvia de 

medir  a  relação  entre  um  carro  “líder”  e  um  “perseguidor”  é 

acompanhar, ao longo do tempo, a distância relativa entre eles, ou 

mais  especificamente  a  distância  entre  a  frente  do  carro 

“perseguidor” e a traseira do carro “líder”.

Mesmo  sendo  a  natureza  desta  relação  bastante  dinâmica  e 

pesadamente estocástica, existe uma correlação bem aceita entre a 

velocidade dos carros envolvida e a magnitude da separação entre 

eles  (assumindo  que  um  carro  “perseguidor” está  tentando  sempre 

prosseguir, sendo confinado pelo carro na parte dianteira).

Na  realidade, os carros  que viajam em  velocidades baixas são 

passiveis de  seguir uns aos outros muito de perto; os motoristas 

sabem que eles terão tempo para parar se o carro na frente deles o 

vier a fazer.

Inversamente,  os  carros  que  estão  viajando  em  velocidades 

elevadas requerem distâncias muito maiores para parar no caso de 

circunstâncias  imprevistas  ou  de  parada  do  veículo  dianteiro.  A 

extensão aceitável desta distância (abertura) está relacionada com 
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os tempos de reação e níveis de tolerância individuais para taxas 

diferentes de aceleração e de desaceleração (SHEKLETON, 2002).

As  tolerâncias  relativas  ao  afastamento  e  as  características 

individuais do motorista de acordo com a velocidade de percurso são 

ilustradas  melhor  na  relação  velocidade-espaçamento,  sendo  esta 

aproximadamente linear.

Esta relação pode também ajudar a analisar as tolerâncias mínimas 

do afastamento dos motoristas (e o seu comportamento mediante as 

variações de velocidade do veículo “líder”).

Esta situação é ilustrada na FIG.  5 .27 a seguir.

Fonte: SHEKLETON (2002)

FIG. 5.27 - Comportamento dos motoristas segundo o espaçamento

Um outro elemento chave da teoria  car following envolve taxas 

típicas de aceleração e de desaceleração veicular. Estes parâmetros 

são afetados também por tolerâncias estocásticas e se o  motorista 

está ou não confinado por um veículo “líder”.

A finalidade de obter as relações entre velocidade-espaçamento e 

velocidade-aceleração  é  calibrar  os  modelos  car  following.  Os 

detalhes no modelo de saída a ser calibrado podem ser encontrados em 

HIDAS (1998).

As  conclusões  ilustradas  em  HIDAS  (1998)  forneceram  base  aos 

métodos da avaliação que foram re-alocados e reforçados pelas saídas 

de dados deste estudo. Estes resultados relevantes são:
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 Uma variedade de gráficos de relações espaçamento-velocidade 

entre os carros “líderes” e “seguidores”;

 Gráficos que  detalham as  seções  típicas de  aceleração e 

desaceleração;

 Avaliação  das  diferenças  entre  as  características  e  o 

comportamento  individual  dos  motoristas  experimentadas 

durante o estudo;

Além destes resultados, HIDAS (1998) identificou várias outras 

conclusões  deste  estudo  como  resultados  potencialmente 

satisfatórios:

 Uma  equação  de  espaçamento  mínimo  a  partir  da  relação 

espaçamento-velocidade;

 Uma  medida  para  consistência  (ou  erro)  de  desempenho 

individual do motorista em termos de desvio padrão.

 Um gráfico que relaciona seções de velocidade de “cruzeiro” 

e  distância  percorrida  de  modo  a  destacar  as 

“inconsistências”  do  comportamento  dos  motoristas  e  a 

qualidade dos dados de saída; e,

 Uma comparação do efeito que a ocorrência de pista molhada 

tem sobre as formas de dirigir dos motoristas - resultado de 

uma  tempestade  que  aconteceu  durante  o  levantamento  de 

dados.

5.2.2. MODELO DE VAN AERDE

O modelo de Van Aerde, segundo DEMARCHI (2000), apresenta uma 

forma  combinada  de  análise,  uma  vez  que  considera  e  analisa  o 

comportamento  individual  dos  veículos  (abordagem  microscópica)  e 

calibra os parâmetros do modelo de uma forma agregada (abordagem 

macroscópica), já que considera nesta calibração que o comportamento 

do fluxo de tráfego pode ser eficientemente representado em termos 

das relações entre fluxo, densidade e velocidade referentes a este 

contexto.
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Desta forma, o modelo considera que a velocidade de cada veículo 

é função do espaçamento entre ele e o veículo que trafega à sua 

frente. Esta relação é expressa através da seguinte equação:

vc
vv

c
cs

f
3

2
1 




EQ.5.27

onde:

s = espaçamento entre veículos consecutivos, na mesma faixa de 

tráfego (km)

v = velocidade (km)

vf = velocidade de fluxo livre (km/h)

c1 = constante de calibração 1 (km)

c2 = constante de calibração 2 (km2/h)

c3 = constante de calibração 3 (h)

Considerando que a densidade é o inverso do espaçamento, têm-se 

as seguintes equações:
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EQ.5.28

kvq  EQ.5.29

As  constantes  de  calibração  (c1,  c2 e  c3)  refletem  as  inter-

relações dos parâmetros decorrentes da calibração macroscópica do 

modelo (curva fluxo x velocidade) e o coeficiente cvc que é utilizado 

para ajustar a velocidade do fluxo quando se alcança a capacidade da 

via.

As equações a seguir expressam matematicamente estas relações:
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onde:

vf = velocidade de fluxo livre (km/h)

vc = velocidade correspondente à capacidade (km/h)

qc = fluxo máximo, ou simplesmente capacidade da via (veic/h)

kj = densidade de congestionamento (veic/km)

A partir da equação do espaçamento entre os veículos sucessivos, 

é possível alcançar a seguinte expressão polinomial quadrática:

    02131
2

3  cvcsvsvccvc ff
EQ.5.34

Considerando  o  objetivo  de  se  calcular  apenas  os  valores 

positivos  para  a  velocidade  (raiz  da  equação),  chega-se  nesta 

expressão:

a

acbb
v

2

42 

EQ.5.35

onde:

3ca  EQ.5.36

svccb f  31
EQ.5.37

  21 cvcsc f  EQ.5.38
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5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  abordagem  macroscópica  da  teoria  do  fluxo  de  tráfego  tem 

procurado  uma  expressão  analítica  que  traduza,  da  maneira  mais 

adequada,  o  comportamento  global  do  tráfego,  principalmente  no 

ininterrupto.

Este  esforço  visa  facilitar  (ou  viabilizar)  o  controle  e 

otimização  da  utilização  do  sistema  viário,  sendo  de  grande 

importância nos dias atuais.

Entretanto,  as  pesquisas  nacionais  têm  esbarrado  na  imensa 

carência de dados que permitam expressar com propriedade as relações 

entre as variáveis macroscópicas.

Os principais estudos e resultados foram realizados e expressam a 

realidade estrangeira, principalmente a norte-americana, não podendo 

ser considerados para a realidade brasileira sem que se façam os 

devidos ajustes.

Atualmente, o modo mais simples e econômico de se coletarem dados 

de tráfego sistematicamente é através de laços indutivos na rede 

viária. Estes detectores medem o fluxo e a taxa de ocupação da seção 

da via onde estão instalados.

Nas  interseções  semaforizadas,  as  informações  disponíveis  não 

consideram as variáveis relacionadas com a velocidade dos veículos, 

uma vez que para se fazerem contagens volumétricas é necessária a 

implantação de apenas um laço indutivo, enquanto para a medição de 

velocidade, são necessários, pelo menos, dois laços indutivos.

Além disto, mesmo que existam semáforos na via onde operam os 

dispositivos eletrônicos de controle de velocidade, raramente estes 

semáforos  estarão  equipados  com  laços  indutivos,  já  que  estes 

costumam ser utilizado em interseções onde a programação semafórica 

requer sofisticação na coleta de informações.

Nestas  regiões  a  velocidade  média  da  corrente  de  tráfego  é 

bastante baixa, não sendo necessária a implantação de nenhuma medida 

controladora da velocidade.

Muitos sistemas de informação ao motorista utilizam a velocidade 

para informar as condições de tráfego.
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Diferentemente do fluxo e da taxa de ocupação, a velocidade por 

si  só  já  fornece  uma  boa  noção  das  condições  viárias:  altas 

velocidades significam uma maior fluidez do tráfego, enquanto baixas 

velocidades tendem a representar um tráfego lento.

Torna-se fundamental a adaptação dos sistemas de operação dos 

dispositivos  de  modo  que  possibilitem  a  sua  utilização  para  a 

obtenção  e  consolidação  de  dados  e  informações  de  tráfego, 

mobilidade  e  dinâmica  dos  deslocamentos  urbanos,  para  serem 

utilizados  nos  processos  de  planejamento  e  operação  do  tráfego 

urbano  e  regional,  e  melhoria  das  condições  de  circulação  dos 

veículos.

Cabe aqui ressaltar que, este sistema de coleta e análise de 

dados,  provenientes  dos  dispositivos  de  controle  de  velocidade, 

poderá ser um complemento da operação do sistema de controle de 

tráfego semelhante ao baseado na utilização de laços indutivos nas 

interseções semaforizadas.
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6. PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS NO PLANEJAMENTO E 

NA GESTÃO DO TRÁFEGO URBANO

6.1. GERENCIAMENTO X INFORMAÇÕES – A REALIDADE ATUAL

O  desenvolvimento  de  tecnologias  e  técnicas  que  permitam 

descrever o fluxo de tráfego numa rede urbana constituem ferramentas 

indispensáveis no processo de planejamento e gestão de um sistema de 

transportes. 

A evolução tecnológica vem permitindo um tratamento integrado dos 

problemas relativos aos  transportes, uso do solo, meio ambiente, 

envolvendo estimativas e simulações que podem antecipar análises ou 

providências  necessárias  ao  uso  dos  Sistemas  Inteligentes  de 

Transportes (ITS) na realidade brasileira.

As  condições  para  que  estes  sistemas  inteligentes  sejam 

amplamente  aplicados  estão  associadas  ao  desenvolvimento  da 

Telemática.

SÁ  (1999)  apresenta  a  seguinte  definição  para  Telemática:  “a 

ciência que utiliza os meios de comunicação combinados ao uso de 

programas para computadores”.

Os sistemas de controle de tráfego se beneficiam dos recursos da 

telemática  e  de  outras  tecnologias  aplicadas  à  transmissão  de 

mensagens ou  do fluxo de dados entre veículos, vias, centros de 

operação e controle remoto.

Por outro lado, torna-se extremamente necessário dispor de bancos 

de  dados  confiáveis  e  atualizados,  de  modo  a  contribuir  para  o 

processo decisório. Isto requer investimentos em equipamentos, mas 

principalmente em recursos humanos.

É fundamental, no entanto, capacitar e transformar em rotina a 

análise das informações, pois não basta obter dados. É necessário 

dispor também de instrumentos administrativos e logísticos para usar 

efetiva e eficazmente os dados disponíveis, de forma a sirvirem de 

apoio para programas de monitoramento constante das condições de 

transporte e trânsito; daí a importância de sua análise sistemática.
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O fluxograma apresentado na FIG.  6 .28 procura mostrar o inter-

relacionamento entre o planejamento de tráfego, os equipamentos e as 

informações disponibilizáveis.

Percebe-se neste inter-relacionamento uma lacuna existente entre 

o planejamento, a gestão de tráfego e as tecnologias de controle 

atualmente existentes, resultando do processamento das informações 

coletadas  pelos  dispositivos  que  vão  atender  às  necessidades  do 

planejamento e gestão do tráfego.

FIG. 6.28 – Lacuna entre o planejamento e o sistema de fiscalização

Infelizmente estas tecnologias (equipamentos e sistemas) não vêm 

sendo  utilizadas  de  modo  a  explorar  toda  a  sua  capacidade  de 

operação. Muitos dados coletados ou passíveis de o serem não são 

utilizados pelos gestores e planejadores. Estes técnicos necessitam 

constantemente de informações que não só os orientem como avaliem as 

medidas por eles tomadas.

Para tornar mais eficaz a utilização dos dispositivos eletrônicos 

de  controle  de  velocidade  como  uma  ferramenta  de  auxílio  ao 

gerenciamento  de  tráfego,  é  primordial  a  efetiva  e  eficiente 

adaptação destes sistemas.

E para que esta adaptação possa ser realmente implementada de 

forma  facilitada  e  permanente,  torna-se  necessário  respeitar  as 

seguintes etapas: análise da situação atual, identificando aspectos 

importantes, apresentação de uma proposta de parâmetros que permitam 

uma análise eficiente das condições de tráfego e de uma proposta de 

“arquitetura” que permita um encadeamento dos sistemas, equipamento 

e informações que possibilite um efetivo gerenciamento de tráfego.
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6.1.1. SITUAÇÃO ATUAL

Hoje em dia, basicamente, os órgãos gestores vêm monitorando e 

fiscalizando uma via sob duas formas: CFTV e laços indutivos.

Enquanto  o  objetivo  do  primeiro  é  monitorar  as  condições  do 

tráfego (acidentes, incidentes, congestionamentos, etc.), os laços 

indutivos  são  responsáveis  pela  fiscalização  eletrônica  de 

velocidade, realizando apenas o “gerenciamento” de infrações.

A partir das condições de tráfego da via monitorada, é possível a 

divulgação, para todos os usuários (principalmente os motoristas), 

através dos PMV’s, das atuais e reais condições do fluxo viário.

Caso as condições de tráfego não estejam satisfatórias, cabe ao 

órgão gestor as seguintes alternativas:

 Intervenção Estratégica  : é a intervenção que não é realizada 

imediatamente;  é  analisada  e  planejada  em  médio  ou  longo 

período de tempo;

 Intervenção  Operacional  :  esta  intervenção,  de  caráter 

operacional,  é  realizada  de  modo  a  contornar  situações 

desfavoráveis num curto intervalo de tempo; e,

 Não  Intervenção  :  pode  ser  inviável  técnica,  econômica  ou 

ambientalmente  a  adoção  de  qualquer  intervenção  que  vise 

mitigar uma situação indesejada.

As intervenções a serem realizadas podem ser classificadas:

 Físicas  : são aquelas que alteram as condições físicas da via 

(alinhamentos horizontal ou vertical, curvaturas, dimensões, 

etc.);

 Tecnológicas  : são as intervenções que buscam a melhoria das 

condições  viárias  a  partir  da  utilização  de  recursos 

tecnológicos (sensores, câmeras, sincronizadores, programas 

computacionais, dentre outros);

 Dinâmicas  :  estas  intervenções  não  são  tão  “controláveis” 

pelos órgãos gestores. Já que são decorrentes das alterações 

dinâmicas  das  condições  de  tráfego:  elas  provocam  um 

acréscimo  ou  diminuição  do  fluxo  viário,  por  parte  dos 

usuários, com a conseqüente alteração das condições viárias.
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A  partir  do  fluxograma  apresentado  na  FIG.   6  .29,  podem 

perceber-se as inter-relações entre os componentes dos sistemas de 

monitoramento eletrônico.

FIG. 6.29 - Fluxograma do monitoramento eletrônico – atual

O ‘subsistema’ constituído a partir dos laços indutivos vem sendo 

utilizado  para  duas  atividades  distintas,  segundo  a  sua 

característica  construtiva:  operação  semafórica  (1  laço)  e 

fiscalização de velocidade (2 laços).

A operação semafórica utiliza-se dos laços instalados próximos 

das  interseções  para,  a  partir  de  condições  reais,  proceder  à 

atualização da programação semafórica.

Através  de  dois,  ou  mais,  laços  indutivos,  é  possível  a 

fiscalização de velocidade e a leitura das informações dos veículos 

(horário, velocidade, tipo e faixa) e, a partir destas, se calculam 

alguns parâmetros de fluxo, tais como: velocidade média, contagem 

classificada, dentre outros.

O encadeamento destas atividades pode ser melhor apresentado pela 

FIG.  6 .30, apresentada a seguir:
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FIG. 6.30 - Arquitetura do ‘subsistema’ dos DECV’s - atual

6.1.2. MODELAGEM DOS DADOS

MENESES e LOUREIRO (2003) apresentam alguns critérios que devem 

ser  considerados  durante  o  processo  de  modelagem  dos  dados 

geográficos  de  transportes.  Estes  critérios  podem,  e  devem,  ser 

também considerados quando da  estruturação de outros aspectos da 

engenharia de transportes.

Estes critérios mencionados são:

a) Simplicidade  :  relativo  a  uma  abstração  simplificada  da 

realidade, mas adequados às aplicações fins e compatível com a 

concepção cognitiva humana;

b) Formalidade  : relativo ao rigor formal na definição de conceitos 

usados  no  modelo,  visando  evitar  inconsistências  e 

ambigüidades;

c) Expressividade  : relativo à capacidade de reprodução consistente 

da realidade, por meio de diferentes classes e relacionamentos 

entre objetos, com diversos níveis de agregação;

d) Ortogonalidade  : relativo à capacidade de modelar o espaço e o 

tempo de forma independente, e à habilidade de combinar estas 

dimensões para aumento de expressividade;

e) Manipulação  :  relativo  ao  poder  de  acesso  (operações  de 

consulta),  descrição  e  manipulação  de  dados  (operações 

analíticas), condicionado pela modelagem;
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f) Integridade  : relativo à especificação de regras de integridade 

espacial e temporal das entidades e fenômenos modelados;

g) Visualizaçã  o: relativo à facilidade de visualizar e compreender 

as  entidades  e  fenômenos  modelados,  por  meio  de  múltiplos 

níveis  de  informação  e  variadas  formas  de  visualização  de 

entidades geográficas, em distintas versões temporais.

6.1.3. REDUÇÃO E AGREGAÇÃO DOS DADOS

Após terem sido coletadas as informações a respeito dos veículos, 

passa a ser de fundamental importância a realização da análise de 

consistência dos dados e a agregação dos dados coletados.

Estas etapas foram baseadas na experiência de DEMARCHI (2000), 

que registrou a passagem de veículos em determinados trechos viários 

durante um período de medição e processou tais informações.

O  processo  de  redução  dos  dados  tem  por  finalidade  a 

identificação e o tratamento dos dados inconsistentes a partir da 

eliminação  de  observações  decorrentes  de  falhas  de  detecção. 

DEMARCHI (2000) também optou pela eliminação das observações que 

apresentavam  velocidades  muito  distantes  do  seu  intervalo  de 

variação.

Com  o  avanço  da  tecnologia  dos  dispositivos  eletrônicos  de 

controle de velocidade, e a conseqüente difusão da sua utilização 

nas cidades brasileiras, os dados coletados por estes dispositivos 

não devem apresentar quaisquer problemas com relação à qualidade e 

confiabilidade destas informações.

Para reduzir a variabilidade dos dados, é necessário agregá-los, 

obtendo  valores  que  sejam  representativos  deste  intervalo  de 

agregação.

Segundo  DEMARCHI  (2000),  o  método  de  agregação  dos  dados  em 

intervalos de tempo apresenta vários inconvenientes:

 intervalos de tempo pequenos  : permitem captar grande parte das 

variações de fluxo e de velocidade na corrente de tráfego, mas 
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não  reproduzem,  de  forma  significativa,  a  variabilidade  da 

amostra; e,

 intervalos  de  tempo  maiores  :  reduzem  a  variabilidade,  mas 

podem, eventualmente, agregar dados que representam diferentes 

condições de tráfego, em que o regime não é de equilíbrio.

Idealmente,  o  intervalo  de  agregação  deveria  ser  o  menor 

possível,  de  forma  a  captar  as  variações  no  comportamento  dos 

veículos e, ao mesmo tempo, reduzir a variabilidade dos dados, de 

modo a permitir análises, modelagens e calibrações satisfatórias.

DEMARCHI (2000), ao  optar  por realizar a  agregação dos dados 

coletados  segundo  o  número  de  observações  (independentemente  do 

tempo), recomenda que sejam realizados testes que permitam analisar 

a  eficiência  deste  método  em  comparação  com  a  agregação  por 

intervalos de tempo.

6.1.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS INFORMAÇÕES

Para resumir numericamente dados quantitativos deve-se escolher 

medidas  apropriadas  de  locação (“qual  o  tamanho  dos  números 

envolvidos?”) e de dispersão (“quanta variação existe?”).

Existem  três  escolhas principais para a  medida de  locação, a 

chamada  “3  M’s”,  as  quais  estão  ligadas  a  certas  medidas  de 

dispersão como segue:

 média  : o valor “médio”;

 mediana  : o valor do “meio”; e,

 moda  : o valor “mais comum”.

Em seu trabalho, DEMARCHI (2000) utiliza como medida de valor 

central  a  mediana,  uma  vez  que  se  constatou  que  a  média  era 

influenciada significativamente pela ocorrência de pontos fora da 

faixa de variação das observações.

A  média,  ao  contrário  da  mediana,  é  uma  medida  muito  pouco 

resistente, isto é, é muito influenciada por valores "muito grandes" 

ou "muito pequenos" (outliers), mesmo que estes valores surjam em 
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pequeno número na amostra. Estes valores são os responsáveis pela má 

utilização  da  média  em  muitas  situações  em  que  teria  mais 

significado utilizar a mediana.

Assim, não se pode dizer em termos absolutos qual destas medidas 

de localização é preferível; isto depende do contexto em que serão 

utilizadas.

6.2. ESTRUTURAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS DECV’S

Dentro  contexto  apresentado  nesta  dissertação,  e  para  uma 

melhoria do gerenciamento de tráfego existente, é fundamental uma 

adaptação e/ou expansão dos atuais sistemas de processamento das 

informações provenientes do tráfego e da estrutura de ligação de 

todos  os  componentes  destes  sistemas  de  coleta,  processamento, 

armazenamento e análise das informações do tráfego.

6.2.1. PRINCÍPIOS A SEREM SEGUIDOS

Não se deve deixar de considerar os aspectos de uniformização, 

padronização,  integração  e  intercambialidade  de  componentes  e  de 

informações recebidas e transmitidas.

Esta preocupação é apresentada por diversos autores, como, por 

exemplo, RIBEIRO (1993), MEIRELLES (1999) e SÁ (1999), que ressaltam 

a possibilidade de que nova tecnologia possm vir a ser acrescentada, 

utilizando-se da mesma estrutura já em operação, garantindo assim 

constante renovação e atualização do sistema sem que se prejudique o 

desenvolvimento e continuidade das atividades.

A interoperabilidade garante a comunicação entre os dispositivos 

internos e externos ao sistema.
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Já a intercambialidade permite o uso de dispositivos de qualquer 

fornecedor  na  instalação  ou  manutenção  do  sistema,  tais  como: 

controladores, sensores e atuadores.

6.2.2. ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Não menos importante para integração são os aspectos técnicos: 

deseja-se que sistemas tão diversos trabalhem de forma integrada.

A complexidade de sistemas que atendam a estas características, 

estruturas diferentes e grande número de funções dos sistemas de 

controle, coloca questões tecnológicas não triviais.

A solução encontrada para garantir que os sistemas de controle 

mantivessem suas características de integração e ainda atendessem as 

demandas particulares de cada aplicação foi trazer da engenharia de 

software o conceito de arquiteturas de referência.

Arquitetura de referência é usada em engenharia de software para 

definição e construção de sistemas distribuídos e de grande porte.

Esta descreve um “plano diretor” para a construção de um sistema, 

garantindo  integração,  flexibilidade  e  interoperabilidade.  Isto 

garante que sistemas complexos sejam construídos de forma modular, 

por  diferentes  desenvolvedores,  respeitando-se  um  critério 

estrutural e operacional comum. (CAMBRUZZI e KRAUS JR., 2003)

Uma  arquitetura  é  uma  estrutura  para  o  desenvolvimento  de 

sistemas, define os limites, atividades e funções de um sistema, 

fornecendo a estrutura para o planejamento e integração internos e 

externos dos componentes. Não se trata de um padrão de sistema, mas 

de um modelo sobre o qual diversas aplicações podem ser construídas, 

cada qual atendendo necessidades específicas.

Uma arquitetura descreve fundamentalmente o plano diretor e as 

tecnologias que permitirão a implementação do modelo, definindo as 

funções que posteriormente poderão ser incorporadas para garantir os 

serviços nela descritos. 

A função de uma arquitetura é definir cada um destes fatores, 

através  da  descrição  de  todos  os  elementos  do  sistema  e  as 
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interações, restrições e padrões que o afetam. Assim, baseado na 

arquitetura  é  possível  definir  um  sistema  robusto  e  dentro  dos 

níveis de qualidade desejados.

Uma  arquitetura  está  dividida  em  duas  componentes:  lógica  e 

física.

A arquitetura lógica é aquela que apresenta uma visão funcional 

dos  serviços  disponíveis  pelo  sistema:  define  as  funções  ou 

especifica os processos necessários à operação do sistema e fornece 

as informações ou fluxos de dados necessários para serem trocados 

entre estes módulos.

A arquitetura física, ou funcional, divide as funções definidas 

pela  arquitetura  lógica  em  sistemas  e  subsistemas  baseados  nas 

semelhanças funcionais dos  processos  e  define  os locais onde  as 

funções serão executadas.

Esta  estrutura  é  formada  por  componentes  de  software  e  os 

relacionamentos entre estes que implementam a funcionalidade de cada 

uma das partes definidas na arquitetura de referência.

Além  disso,  outras  questões  ligadas  à  implementação  da 

arquitetura  são  descritas,  como  os  requisitos  e  atividades  dos 

subsistemas  e  quais  as  interdependências  e  interconexões  entre 

estes. (CAMBRUZI e KRAUS JR., 2003)

6.3. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO

A inserção dos dispositivos eletrônicos de controle de velocidade 

dentro  de  um  sistema  de  gerenciamento  do  tráfego  estaria 

contribuindo  para  o  desenvolvimento  do  ITS  no  Brasil,  pela 

possibilidade de existir uma rápida troca de informações por parte 

dos  diversos  componentes  deste  sistema,  agilizando  os  processos 

produtivos, informativos e decisórios, possibilitando, inclusive, a 

operação em tempo real.

Considerando  este  contexto,  e  o  objetivo  desta  dissertação, 

complementou-se o fluxograma da FIG.  6 .28, de modo a preencher a 

lacuna  entre  as  informações  necessárias  aos  planejadores  e  as 

148



informações “disponibilizáveis” pelos equipamentos de fiscalização 

eletrônica de velocidade.

Este referido fluxograma reflete o escopo desta dissertação sendo 

apresentado na FIG.  6 .31 a seguir.

FIG. 6.31 - Fluxograma do escopo da dissertação

6.3.1. ARQUITETURA ESTRUTURADA DE ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

A partir da consolidação de uma arquitetura robusta e eficiente 

que  considere e  aproveite toda a potencialidade dos dispositivos 

eletrônicos  de  controle  de  velocidade,  conforme  apresentado  no 

Capítulo 3 desta dissertação, torna-se possível o aproveitamento e o 

desenvolvimento de dados que permitam o gerenciamento eficiente das 

vias urbanas.

Para tanto, também é de fundamental importância a realização de 

um processamento mais técnico das informações coletadas pelos laços 

indutivos  de  modo  que  estes  sejam  representativos  da  realidade 

existente  e  permitam  análises  gerencial  (Capítulo  4)  e  técnica 

(Capítulo 5).

Esta  análise  deve  considerar  todos  os  condicionantes, 

especificidades e requisitos (itens 6.2.1 e 6.2.2) que se aplicam ao 

contexto analisado, buscando o melhor aproveitamento dos recursos e 

potencialidades disponíveis.

A  FIG.  6 .32 apresenta duas inclusões muito significativas e 

‘simples’ com relação a FIG.  6 .29 apresentada anteriormente: 
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 ligação do “sistema de controle” dos laços indutivos à central 

de controle de tráfego (CTA/CCO); e

 a  utilização  destes  dispositivos  na  coleta  sistêmica  e 

ininterrupta dos dados de tráfego.

FIG. 6.32 - Fluxograma do monitoramento eletrônico – proposta

Estas  alterações  possibilitariam  a  divulgação  mais  ampla, 

abrangente, contínua e precisa das condições de tráfego por parte 

dos PMV’s, contribuindo para a melhoria do desempenho dos sistemas 

de gerenciamento de tráfego.

Desta  forma  os  dispositivos  estariam  sendo  utilizados  para 

intervenções  dinâmicas  no  tráfego  e  para  intervenções  futuras 

baseadas numa análise dos dados durante um determinado intervalo de 

tempo.

6.3.2. ETAPAS DE PROCESSAMENTO

A partir da região realçada na FIG.  6 .32 e considerando o que 

já foi apresentado na  FIG.  6 .30 elaborou-se um fluxograma das 
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etapas  a  serem  respeitadas  pelo  ‘subsistema’  que  gerencia  as 

informações provenientes dos laços indutivos.

A arquitetura apresentada pela  FIG.  6 .33, expandida da  FIG.

 6 .32, reflete as necessidades de informações e a disponibilidade 

de dados para a utilização da técnica anteriormente apresentada e 

analisada nesta dissertação.

FIG. 6.33 - Arquitetura do ‘subsistema’ dos DECV’s - proposta

Além  de  relatórios relativos à  velocidade média  e  à  contagem 

volumétrica,  que  normalmente  são  fornecidos  pelos  sistemas  de 

processamento atuais, os registros de horário, velocidade, tipo de 

veículo e faixa de rolamento permitem que se façam inúmeras outras 

análises relativas à operação da via.

Desta  forma,  a  partir  das  informações  contidas  na  tabela  a 

seguir, pode-se determinar outras variáveis, tais como: densidade, 

intervalo, distância entre veículos e as suas inter-relações.

TAB. 6.16 - Dados básicos necessários para análise de tráfego

I
D

Horário
(hh:mm:ss

)

Velocidad
e

Veículo 
(tipo)

Faix
a

1 15:03:27 43 1 3
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2 15:03:53 40 2 1

    

A partir destes dados se analisariam os impactos dos dispositivos 

eletrônicos de controle de velocidade considerando um enfoque mais 

dinâmico e individualizado da  influência mútua dos veículos, das 

velocidades praticadas e da distância entre eles.

Seria possível estudar detalhadamente todas interações existentes 

no fluxo de tráfego – a velocidade de um determinado veículo está 

intimamente relacionada com a velocidade praticada pelos veículos 

adjacentes.

Ao se considerarem os dados agregados em um intervalo horário 

extenso, esta dependência torna-se “imperceptível” e imensurável.

As 3 variáveis utilizadas pela Teoria de Tráfego: velocidade (v), 

fluxo (q) e densidade (k), além da taxa de ocupação (TO) podem ser 

perfeitamente calculadas a partir das 4 informações a cada passagem 

do veículo.

Estes cálculos permitem que sejam consolidados outros parâmetros 

estatísticos  e  de  tráfego,  igualmente  de  forma  contínua  e 

ininterrupta, para serem utilizados nos processos de gestão viária.

A definição de quais variáveis e parâmetros devem ser utilizados 

numa  determinada  análise  de  tráfego,  além  da  forma  estatística 

utilizada para apresentar tais variáveis, vai depender da natureza e 

do contexto desta análise.

Para  que  se  consiga  avaliar  a  eficiência  das  intervenções 

realizadas e a evolução das condições do tráfego, é fundamental que 

todos  os  dados  coletados  e/ou  processados  sejam  devidamente 

armazenados de forma a permitir consultas e análises.

Desta forma, torna-se possível a consolidação das informações num 

banco  de  dados  considerando  as  dimensões  de  tempo  e  espaço.  A 

dimensão  tempo  será  utilizada  em  qualquer  tipo  de  análise 

comparativa, enquanto a dimensão geográfica apenas será requerida 

quando se realizar a análise em rede.
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6.3.3. ABRANGÊNCIA DAS INTERVENÇÕES E ANÁLISES

Conforme  explicado  anteriormente,  a  atuação  dos  sistemas, 

equipamentos, tecnologias e recursos humanos depende da estrutura de 

gerenciamento e das necessidades existentes.

Basicamente têm-se dois aspectos a serem considerados: o tipo de 

intervenção  e  o  enfoque  de  análise.  A  intervenção  pode  ser 

estratégica ou operacional e a análise pode ser localizada ou em 

rede.

Para que seja possível realizar uma intervenção estratégica, é 

requerida a existência de um banco de dados (BD), com as informações 

provenientes  dos  dispositivos  eletrônicos,  uma  vez  que  para  a 

realização deste tipo de medida necessita-se de um espectro maior de 

informações para balizar o processo decisório.

Este  BD  também pode  estar estruturado para  suportar os dados 

anteriores e posteriores ao processamento “técnico” das informações 

coletadas através dos laços indutivos.

De forma a ilustrar o que vem sendo proposto, a FIG.  6 .34, a 

seguir, apresenta um diagrama Entidade-Relacionamento (ER) para um 

BD que armazene e gerencie os dados anteriores ao processamento.

Para as análises e intervenções estratégicas, não são necessárias 

a transmissão e inclusão imediata dos dados coletadas neste BD, um 

vez que o que importa neste caso é a série histórica.

Já a intervenção operacional requer apenas a transmissão “on-

line” das informações e, se for o caso, das imagens do fluxo de 

tráfego para uma central de controle (CTA/CCO) para que ela decida o 

que deve ser realizado para contornar uma situação indesejável.

Os  enfoques  possíveis  para  as  análises  de  tráfego  apresentam 

diferentes características e possibilidades.

Enquanto  a  análise  localizada  permite  apenas  considerações  a 

respeito de um determinado ponto da via (área tracejada da FIG.  6 .

34), a análise em rede, além destas, abrange situações que envolvem 

diferentes pontos da via (FIG.  6 .34).
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FIG. 6.34 - Exemplo de diagrama ER – análise em rede

Estes pontos vêm a consolidar uma “rede-macro”, sobre a qual se 

inferem avaliações de variáveis e padrões de comportamento.

A TAB.  6 .17 a seguir resume estas principais características.

TAB. 6.17 - Enfoques das análises dos dados de tráfego

Forma de 

Análise

Parâmetro ou Aspecto 

Considerado

Estatísticas 

Descritivas 

Utilizáveis

Analisados e 

Comparados 

segundo
Localizada  Variáveis de Fluxo:

velocidade

headway físico

headway temporal

saturação

fluidez

Média ou 

Mediana ou Moda

Desvio Padrão

Percentil

Tipo de Veículo

Faixa de Tráfego

Faixa de Tempo
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LOCAL
id_local

id_trecho_via

endereco

pto_ref

id_bairro

id_z_trafego

v_max

obs_local

EQUIPAMENTO
id_eqpto

marca

modelo

ano_fab

ano_util

obs_eqpto

CLIMA
data

horario

id_clima

tipo_clima

obs_clima

TRECHO_VIA
id_trecho_via

id_origem

id_destino

sentido

extensao

sinuosidade

declividade

n_faixas

f_estacionamento

pto_e/d

obs_trecho_via

EVENTO
id_local

id_eqpto

v_max

data

horario

tipo_veic

faixa

v_prat

infracao

obs_evento

Análise 

Localizada



Forma de 

Análise

Parâmetro ou Aspecto 

Considerado

Estatísticas 

Descritivas 

Utilizáveis

Analisados e 

Comparados 

segundo
Em rede  Variáveis de Fluxo:

velocidade

headway físico

headway temporal

saturação

fluidez

 Padrões de Comportamento:

distribuição da H.P. na rede;

mudança na conformação das rotas

Média ou 

Mediana ou Moda

Desvio Padrão

Percentil

Tipo de Veículo

Faixa de Tráfego

Faixa de Tempo

Ponto de Análise

6.4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

De modo a exemplificar alguns aspectos e potenciais do emprego da 

proposta  de  adequação  apresentada nesta  dissertação,  buscou-se  a 

utilização de dados reais provenientes de um dispositivo eletrônico 

de controle de velocidade, do tipo fiscalizador eletrônico (pardal).

Estes  dados  foram  gentilmente  cedidos  pela  FlorErea 

Representações,  empresa  responsável  pela  operação  do  sistema  de 

processamento das informações oriundas do sistema de fiscalização 

eletrônica de velocidade do município do Rio de Janeiro.

Estes se referem a uma “operação-teste” realizada durante 3 dias 

(23, 24 e 25/07/03) para fins de licitação de novos fiscalizadores 

eletrônicos (pardais), na pista central da Avenida das Américas, na 

Barra da Tijuca, no sentido bairro-centro.

O  local de instalação deste equipamento durante  o  período  de 

operação é próximo ao número 4200 da referida via e está próximo à 

saída de um shopping center e de interseções semaforizadas de grande 

volume de tráfego.

Estes dados contínuos foram repassados em diversos arquivos no 

formato  TXT  e  apresentam  os  registros  de  todos  os  veículos  que 

passaram pelo referido local de instalação do dispositivo.
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As informações contidas nestes arquivos são: local, equipamento, 

velocidade máxima  permitida, data, horário,  velocidade praticada, 

tipo de veículo (1-pequeno, 2-médio ou 3-grande) e faixa de tráfego 

(1, 2 ou 3) de fluxo contínuo e ininterrupto.

Graças  a  estas  informações  e  características,  foi  possível  a 

exemplificação da proposta de adequação aqui apresentada.

6.4.1. OBTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS

Para  possibilitar o  prosseguimento  da  análise,  as  informações 

existentes  nestes  diversos  arquivos  foi  consolidada  num  único 

arquivo, também no formato TXT, conforme pode ser visto na FIG.  6 .

35.

FIG. 6.35 - Dados dos dispositivos em TXT

Cada  linha  deste arquivo corresponde a uma  única  e exclusiva 

observação (registro) da passagem de um veículo sobre o dispositivo 

e cada linha apresenta várias informações a respeito deste registro.

Os  dados  coletados incluem  velocidade  praticada pelo  veículo, 

horário,  faixa  de  tráfego,  tipo  (porte)  do  veículo,  local  da 

fiscalização, dentre outros campos.

A  seguir  é  apresentada  um  exemplo  de  todas  as  informações 

armazenadas  após  a  passagem  de  um  veículo  sobre  o  dispositivo, 
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incluindo  os  campos  C1  e  C2  que  poderiam  vir  a  incluir  outras 

informações.

06220; 001; Av. das Americas, N 4200; 060; ATSMS00105; 097; 23/07/2003; 

02:47:52; 2; 1; 000; C:\ATSMS\Dados\2203072302475206009701.ENC;

onde: 

tipo de infração..................06220
campo C1..........................001
Local.............................Av. das Americas, N 4200
Velocidade máxima.................060
Dispositivo.......................ATSMS00105
Velocidade praticada..............097
Data..............................23/07/2003
Horário...........................02:47:52
Faixa de tráfego..................2
Tipo de veículo...................1
campo C2..........................000
registro fotográfico da infração..C:\ATSMS\Dados\2203072302475206009701.ENC

Estes registros (eventos) correspondem a todo o fluxo que passou 

pelo local de instalação do equipamento entre 00:00h do dia 23/07/03 

até as 17:00h do dia 25/07/03, totalizando 50307 registros em cerca 

de 65 horas de operação.

Para facilitar a manipulação deste grande volume de dados, optou-

se pelo uso de um software específico, no caso o Microsoft Access, 

para  a  conversão  dos  dados  e  consolidação  de  um  BD  com  estas 

informações disponibilizadas.

A FIG.  6 .36 a seguir apresenta uma tela do Access, onde estão 

apresentados  os  dados  convertidos  da  extensão  TXT  para  a  MDB, 

correspondendo a entidade EVENTOS, apresentada na FIG.  6 .34.
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FIG. 6.36 - Dados dos dispositivos em MDB (Access)

6.4.2. CONSULTA E FILTRO DOS DADOS

Considerando o volume de dados a serem utilizados (50307) e os 

diversos  aspectos  a  serem  considerados  (dia,  horário,  faixa  de 

tráfego, tipo de veículo), desenvolveu-se um aplicativo em  Access 

rotina capaz de filtrar todos os dados segundo estes aspectos.

Para possibilitar a operação deste filtro, foi estruturada uma 

tela  inicial  onde  se  definem  quais  são  os  interesses  a  serem 

atendidos.

A  seguir,  é  apresentada  na  FIG.   6  .37 esta  tela  onde  são 

possíveis buscar quaisquer conjuntos de dados segundo as combinações 

de características desejadas, tais como:

Com o intuito de facilitar a estruturação das rotinas que compõem 

o aplicativo, foi elaborada uma codificação interna, apresentadas na 

TAB.  6 .18e TAB.  6 .19, através da qual os campos “Faixa” e “Tipo 

dos Veículos” retornam, para o programa, códigos de acordo com a 

opção marcada.

FIG. 6.37 - Tela de consulta e filtro dos dados
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TAB. 6.18 - Codificação utilizada para o campo “faixa”

Faixa Código 
Retornado

1 1
2 2
3 3

1 e 2 12
1 e 3 13
2 e 3 23
Todos 0

TAB. 6.19 - Codificação utilizada para o campo “tipo de veículo”

Tipo de 
Veículos

Código 
Retornado

P 1
M 2
G 3

P e M 12
P e G 13
M e G 23
Todos 0

Através das codificações apresentas na TAB.  6 .18 e na TAB.  6 .

19,  é  possível  a  análise  independente  de  todas  as  combinações 

possíveis para a faixa de rolamento e tipo de veículo que se deseja 

considerar.

6.4.3. CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS

Esta rotina estruturada a partir da massa de dados inicial e 

desta tela de entrada das opções, permite que se faça a apresentação 

dos  dados  de  duas  formas:  individual  (contínua)  e  agregada 

(discreta).
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6.4.3.1. FORMA INDIVIDUAL

A  forma  individual  é  aquela  onde  são  listados  seqüencial  e 

continuamente  todos  os  registros  que  atendem  às  condições 

estabelecidas pelo interessado.

FIG. 6.38 - Dados apresentados de forma contínua

Na FIG.  6 .38, é apresentada a estrutura da tabela que contém os 

dados contínuos. Além das variáveis que foram lidas pelo sistema de 

detecção,  foi  possível  incorporar  a  esta  tabela  os  valores  do 

headway (headseg)  e  da  diferença  e  do  módulo  da  diferença  de 

velocidade (deltav e deltavmod), calculadas a partir da diferenças 

entre os  horários  e  as  velocidades de  duas  passagens sucessivas 

sobre uma mesma faixa de rolamento.

Nesta opção, nenhuma análise com os dados é realizada, apenas se 

separa  e  apresenta  estas  informações  para  consulta  ou  posterior 

manipulação.

Na forma individual, foram estruturadas algumas análises com o 

intuito de exemplificar como deveriam ser incluídas estas operações 

dentro de uma rotina de processamento e análise.

6.4.3.2. FORMA AGREGADA

Na  forma  agregada,  os  dados  individuais  e  contínuos  são 

substituídos por valores discretos que representam a realidade dos 

parâmetros de tráfego em um período de tempo.
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Considerando  o  aspecto  levantado  por  DEMARCHI  (2000)  e  já 

apresentado nesta  dissertação (item  6.1.3), da não existência de 

consenso a respeito do intervalo correto para se agregar os dados do 

tráfego, optou-se por deixar esta decisão a respeito do interessado 

em realizar uma determinada consulta ou análise.

Esta  decisão  deve  ser  informada ao programa  através do local 

especificado na tela de entrada apresentada na FIG.  6 .37.

FIG. 6.39 - Dados consolidados segundo intervalo de tempo

Nesta  exemplificação  foi  adotada,  para  fins  de  explicação  da 

rotina adotada, a duração de 10 minutos para o intervalo de análise 

dos dados agrupados.

A partir deste tempo, estruturou-se a tabela apresentada na FIG.

 6 .39. Estes dados agregados apresentam os valores de velocidade 

média e do número de veículos (fluxo) para cada período de tempo 

desejado.

Na  FIG.   6  .37,  a  partir  da  seleção  do  botão  de  comando 

“Estatística” e das opções selecionadas, gera-se uma tabela resumo 

com as informações agregadas obtidas para cada faixa de tráfego.

Nesta tabela, conforme a  FIG.  6 .40, além das informações de 

velocidade média (v) e número de veículos (q), já apresentadas na 

FIG.  6 .39, também são determinados o  headway médio, a densidade 

aproximada (k), medida em veic/km, e a  composição do tráfego em 

pequeno, médio e grande para cada período de tempo desejado.
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FIG. 6.40 - Dados consolidados segundo faixa de tráfego

6.4.4. ANÁLISE GRÁFICA

Considerando o pouco tempo disponível para o desenvolvimento de 

um sistema em  Access que seja capaz de realizar todas as análises 

possíveis, a partir dos dados, coletados e o fato de que o objetivo 

desta  dissertação  não  é  o  desenvolvimento  de  um  sistema 

computacional e  sim  levantar e apresentar as potencialidades dos 

DECV’s para a gestão optou-se por adotar as funções e os recursos do 

Microsoft  Excel  para  complementar  o  processamento  e  análise 

estatística e gráfica dos dados consolidados.

Para tanto, realizou-se a exportação dos dados com a extensão MDB 

(Access) para o formato XLS (Excel), conforme pode ser visto na FIG.

 6 .41.

FIG. 6.41 - Dados no formato XLS
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6.4.4.1. POSSÍVEIS ANÁLISES

A partir desta base de dados consolidada, individual ou agregada, 

torna-se possível a realização de inúmeras análises a respeito das 

condições de tráfego num determinado ponto da via, ou considerando 

toda a “macro-rede” definida.

Desta  forma,  apresentam-se  alguns  tipos  de  análises 

potencialmente alcançáveis a partir deste BD, estruturado de acordo 

com os métodos apresentados nos capítulos 4 e 5:

 Avaliar as seguintes relações:

o fluxo x velocidade

o densidade x velocidade

o fluxo x densidade

o headway x fluxo

o variação da velocidade x headway

o (vel_praticada-vel_média) x headway

 Analisar as seguintes variações:

o velocidade / faixa de tráfego

o velocidade / tipo de veículo

o vel_média / faixa ao longo do período

o densidade / faixa ao longo do período

o distribuição do fluxo / faixa ao longo do período

o composição do fluxo / faixa ao longo do período

6.4.4.2. EXEMPLOS DE GRÁFICOS

A partir dos dados consolidados no BD e a partir das propostas de 

análises já apresentadas, foram estruturados os gráficos que são de 

suma  importância  para  os  planejadores  e  operadores  dos  sistemas 

viários urbanos.

Inicialmente, numa análise de concentração de veículos por faixa, 

apresentada na  FIG.  6 .42, percebe-se claramente que a faixa 2 

(central) é a que apresenta o maior fluxo viário, enquanto as faixas 
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1  e  2,  faixas  da  esquerda  e  direita respectivamente  apresentam, 

aproximadamente, o mesmo volume de veículos.

Analisando FIG.  6 .43 é possível constatar que a via monitorada, 

apresenta ao longo de um grande período de tempo (8-20h) um alto 

carregamento, não apresentando os picos característicos do sistema 

viário.

A  distribuição do  fluxo  de  tráfego  também  pode  ser  obtida a 

partir dos dados consolidados. No gráfico da  FIG.  6 .44 pode-se 

visualizar a evolução ao longo do dia da distribuição do fluxo por 

faixas, podendo  ser  constatado  que  a  faixa central  apresenta um 

fluxo ligeiramente maior do que as faixas laterais.
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FIG. 6.42 – Variação do fluxo por faixa em um dia

FIG. 6.43 – Variação do fluxo geral em um dia

FIG. 6.44 – Variação da distribuição do fluxo por faixa em um dia

As FIG.  6 .45, FIG.  6 .46 e FIG.  6 .47 abordam a questão da 

velocidade  do  fluxo  de  tráfego.  Pela  FIG.   6  .45 percebe-se 

claramente o  desempenho  de  cada  faixa  de  tráfego  com  relação  à 

165

Número de Veículos ao Longo do Dia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0
:0

0

0
:4

5

1:
3

0

2
:1

5

3
:0

0

3:
4

5

4:
30

5
:1

5

6:
0

0

6:
4

5

7
:3

0

8
:1

5

9:
0

0

9
:4

5

1
0:

3
0

11
:1

5

12
:0

0

1
2:

4
5

13
:3

0

14
:1

5

1
5:

0
0

15
:4

5

16
:3

0

1
7:

15

1
8:

0
0

18
:4

5

19
:3

0

2
0:

1
5

21
:0

0

21
:4

5

2
2:

3
0

23
:1

5

Horário

N
ú

m
er

o
 d

e
 V

eí
cu

lo
s

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

Número de Veículos ao Longo do Dia

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1:
0

0

2:
0

0

3:
0

0

4:
00

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8:
00

9:
00

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

1
8:

00

1
9:

00

2
0:

00

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

0:
00

Horário

N
ú

m
er

o
 d

e 
V

e
íc

u
lo

s

Geral

Número de Veículos ao Longo do Dia

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1:
0

0

2:
0

0

3:
0

0

4:
00

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8:
00

9:
00

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

1
8:

00

1
9:

00

2
0:

00

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

0:
00

Horário

N
ú

m
er

o
 d

e 
V

e
íc

u
lo

s

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3



velocidade  média  observada.  A  faixa  3  (direita)  apresenta  uma 

velocidade bastante  inferior em  comparação  com  as  faixas  mais  à 

esquerda.

A diferença entre estas faixas aumenta e se torna mais ou menos 

constante a partir do início do crescimento do fluxo (cerca de 5h da 

manhã), estabilizando a diferença de velocidade na ordem de 10 km/h.

Analisando a evolução da medida de dispersão (desvio padrão - DP) 

da velocidade média, conforme o intervalo de agregação, ao longo do 

dia e a sua relação com a variação do fluxo viário, apresentadas nas 

FIG.  6 .46 e FIG.  6 .47 pode-se afirmar que as 3 faixas apresentam 

comportamento bastante semelhantes, com grande variabilidade para os 

DP durante a madrugada (baixos fluxos) e durante o dia tendem a se 

estabilizar na faixa de 7-10 km/h.

Analisando a variação do DP com relação à variação do fluxo (FIG.

 6 .47), comprova-se que a velocidade tende a ser mais constante 

(menor DP) à medida que o fluxo aumenta.

Uma das mais importantes relações da teoria de fluxo de tráfego é 

a  relação  fluxo-velocidade.  A  partir  dos  dados  coletados  e  da 

proposta  de  adequação  apresentada,  pode  buscar-se  modelos  e 

calibrações  que  sejam  capazes  de  refletir,  com  propriedade,  a 

realidade do comportamento do tráfego nas condições brasileiras.

FIG. 6.45 – Variação da velocidade média por faixa em um dia
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FIG. 6.46 – Variação do D.P. da velocidade por faixa em um dia

FIG. 6.47 – Variação do D.P. da velocidade com o fluxo

Na FIG.  6 .48, a seguir, percebe-se com clareza esta relação de 

interdependência. A velocidade tende a diminuir com o acréscimo do 

fluxo,  este  comportamento  se  refere  às  condições  de  não 

congestionamento, conforme apresentado no Capítulo 5.

Também neste gráfico pode-se constatar que a faixa 3 (mais à 

direita)  apresenta  patamares  de  velocidade  bem  inferiores  às 

observadas nas faixas mais à esquerda.

FIG. 6.48 – Variação da velocidade média com o fluxo - por faixas
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6.5. POTENCIALIDADES ASSOCIADAS AOS DECV’S

A  utilização  coordenada  dos  DECV’s  com  outras  tecnologias  de 

gerenciamento,  informação  e  controle  de  tráfego  (PMV’s,  laços 

indutivos de sistemas semafóricos, CFTV, etc.) pode propiciar uma 

otimização  do  gerenciamento  do  tráfego  maior  do  que  aquela  já 

alcançada a partir de uma utilização isolada e/ou esparsa.

Considerando que um dos principais requisitos para os sistemas de 

controle de tráfego é o fornecimento de informações em tempo real e 

o controle da sinalização, deve ressaltar-se que os dados oriundos 

dos  DECV’s  podem  contribuir  para  uma  utilização  mais  acurada, 

eficiente e confiável dos demais componentes comumente utilizados 

nos  sistemas de  gerenciamento de tráfego encontrados nas cidades 

brasileiras, com especial relevância para utilização com PMV’s.

Pode-se afirmar que a interoperabilidade dos PMV’s com o centro 

de  controle  de  tráfego  otimiza  a  operação  e  o  gerenciamento  da 

circulação viária, podendo informar aos usuários as condições do 

tráfego, alternativa de rotas, incidentes e limites de velocidade 

(SÁ, 1999).

VIANNA  (2000)  faz  a  seguinte  afirmação:  “os  valores  que 

representam o custo de congestionamento são dificilmente medidos, 

uma vez que as relações custo x velocidade e velocidade x fluxo não 

são  facilmente  analisadas  e  entendidas,  em  parte  isto  acontece 

devido ao grande número de informações para a sua quantificação”.

Considerando esta colocação, pode-se afirmar que, a partir de uma 

sólida base de dados, seria possível iniciar análises das relações 

velocidade x  fluxo para as condições brasileiras e uma forma de 

obtenção destes dados, conforme apresentada nesta dissertação, pode 

ser consolidada a partir dos DECV’s.

Para  que  esta  análise  reflita  com  propriedade  a  realidade 

nacional,  torna-se  imprescindível  que  se  inicie  um  processo  de 

dissociação da utilização exclusiva dos dispositivos eletrônicos de 

controle  de  velocidade para  a  fiscalização e  o  gerenciamento de 

infrações.
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À medida que este processo for evoluindo junto ao meio técnico e 

à  sociedade,  deve  ser  considerada  a  possibilidade  da  utilização 

desta tecnologia para coleta de dados do tráfego em locais onde não 

se esteja interessado em nenhum tipo de fiscalização.

Esta  iniciativa  estaria  possibilitando  a  medição  e  coleta  de 

dados  “puros”,  sem  nenhum  tipo  de  distorção  ou  alteração  da 

realidade provocada pela existência de algum tipo de fiscalização.

Como  forma  de  complementar  o  uso  destas  informações  no 

planejamento  e  gestão  do  tráfego,  pode-se  incorporar,  de  forma 

coordenada, à  proposta de  adequação da  utilização dos  DECV’s (2 

laços indutivos) os sistemas de controle semafórico estruturados a 

partir de informações provenientes da utilização de 1 laço indutivo.

BARBOSA  et  al (2003),  ao  apresentar  o  sistema  de  controle e 

automação  para  a  engenharia  de  transportes  que  vem  sendo 

desenvolvido na UFMG, apresenta a possibilidade de se classificarem 

(em leve, médio ou pesado) os veículos que passam por um único laço 

detector,  podendo  ser  possível  determinar  uma  “assinatura”,  em 

princípio, única para cada tipo de veículo.

Esta “assinatura” seria a variação do campo magnético do laço 

indutivo  provocado  pela  passagem  e/ou  permanência  de  uma  massa 

metálica (veículo) sobre este.

Caso este objetivo venha a ser alcançado, passa a ser possível a 

medição de velocidade, mesmo com uma precisão menor, a partir de um 

único laço indutivo, uma vez que com o tempo de permanência sobre o 

laço e a informação do tipo do veículo, torna possível estimar a 

velocidade  instantânea  de  passagem,  dentro  de  uma  faixa  de 

tolerância aceitável.

Caso  esta  medição  seja  efetivamente  possível,  aumentar-se-iam 

ainda mais os pontos  de  coleta de  informações de  tráfego  com a 

utilização dos laços indutivos do sistema de operação semafórica, 

tornando o sistema de processamento e divulgação das condições de 

tráfego mais robusto.
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A arquitetura deste “novo subsistema” é apresentada na FIG.  6 .

49 a seguir:

FIG. 6.49 - Arquitetura do ‘subsistema’ dos DECV’s - potencial

A questão da faixa de tolerância para os erros admissíveis para 

medições  de  velocidade é  considerada por  BOX e  OPPENLANDER  apud 

POYARES  et al (2003). Este trabalho apresenta faixas de variação 

aceitáveis  para  os  erros  admissíveis  em  função  da  natureza  do 

estudo, conforme apresentadas na TAB.  6 .20.

TAB. 6.20 - Faixas de variação do erro admissível

Natureza do Estudo Faixa de Variação
(km/h)

Planejamento de Transportes 5,0 8,0

Operações de Tráfego e Análises Econômicas 3,5 6,5

Estudos Antes-e-Depois 2,0 5,0
Fonte: BOX e OPPENLANDER apud POYARES et al (2003)

De posse desta “técnica”, pode-se analisar a viabilidade de se 

acoplar aos laços utilizados nos sistemas de controle semafóricos a 

possibilidade destes efetuarem a medição de velocidades, expandindo, 

desta  forma,  a  região  ‘coletora’  de  informações  do  tráfego  e 

utilizando estes dados em estudos que aceitem a imprecisão desta 

técnica de medição ‘indireta’ de velocidade.
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6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diversas potencialidades apresentadas ao longo deste capítulo 

podem ser resumidas, por exemplo, nas seguintes medições e análises:

a) Para os parâmetros:

 velocidade (média, horária, por faixa, etc);

 fluxo (horário, mensal, anual);

 densidade; e,

 headway.

b) Para os aspectos:

 capacidade viária;

 nível de serviço;

 definição do k (% da hora de pico para o VMD); e,

 impacto da utilização dos DECV’s.

Este potencial dos DECV’s para a medição e análise das condições 

do fluxo viário poderia assim ser utilizado na gestão do tráfego, 

subsidiando,  em  curto  prazo,  quanto  a  avaliação  de  tráfego  e  a 

implantação dos próprios dispositivos.

Em longo prazo, poderia ser utilizado para estudos de capacidade 

e de composição de tráfego para a realidade brasileira.

À  medida  em  que  as  propostas, aqui  apresentadas, forem sendo 

implementadas nos sistemas de gerenciamento de tráfego das cidades 

brasileiras, novas outras potencialidades de análises, avaliações ou 

calibrações  de  modelos  e/ou  intervenções  referentes  ao  fluxo  de 

tráfego poderão surgir.
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1. CONCLUSÕES

Atualmente,  a  evolução  tecnológica  na  área  de  engenharia  de 

tráfego oferece, entre outros recursos, os radares automáticos para 

realizar o controle da velocidade sem os impedimentos que existiam 

até há pouco tempo, tais como a necessidade de cobertura de grandes 

áreas, a falta de recursos humanos para fiscalização e a falta de 

recursos econômicos.

Este assunto vem sendo constantemente abordado em todos os tipos 

de veículos de comunicação, seja ele escrito ou falado, por ser um 

mecanismo, até certo ponto, inovador e capaz de reduzir a liberdade 

(ou irresponsabilidade) do uso indiscriminado do automóvel.

Este  debate  criado  no  meio  da  sociedade  vem  se  limitando  a 

considerar apenas os aspectos legais e financeiros da questão. Os 

aspectos  técnicos  de  projeto,  de  instalação  e,  sobretudo,  do 

monitoramento da operação não são mencionados. Faltam parâmetros e|

ou informações que subsidiem uma abordagem mais técnica.

Os Dispositos Eletrônicos de Controle de Velocidade (DECV’s) têm 

demonstrado  eficiência  na  redução  da  velocidade.  Porém,  tem-se 

observado  que  a  implantação  destes  dispositivos  não  tem  sido 

precedida por estudos mais detalhados dos fatores que interferem em 

seu  desempenho,  assim  como  uma  avaliação  dos  efeitos  de  sua 

implantação sobre a operação do tráfego.

Estes dispositivos apresentam alto custo de implantação, exigindo 

reconstrução parcial da via, além do aluguel mensal do equipamento, 

que é pago pelo órgão gestor à empresa operadora do sistema, e estão 

sujeitos  ao  vandalismo.  Por  isto,  sua  utilização  deveria  ser 

ampliada  para  funcionar  como  ferramenta  de  auxílio  à  gestão  do 

tráfego, conforme foi proposto neste trabalho.

Constata-se com facilidade que, cada vez mais, os centros urbanos 

têm utilizado os recursos tecnológicos disponíveis e desenvolvido 

gerenciamentos que vêm alcançando resultados satisfatórios.
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Entretanto,  estas  iniciativas  ainda  se  encontram  de  maneira 

isolada  e  não  coordenada,  fazendo  com  que  o  potencial  destes 

equipamentos  e,  conseqüentemente,  os  recursos  gastos  não  sejam 

efetivamente aproveitados em sua totalidade.

Além  deste  aspecto,  durante  os  contatos  com  as  empresas  que 

operam os sistemas de fiscalização de velocidade, percebeu-se que 

estas empresas não têm nenhum interesse em divulgar os sistemas de 

operação dos seus dispositivos ou todas as potencialidades técnicas 

(além da fiscalização) passíveis de serem exploradas pelos órgãos 

gestores.

Aqui  cabe  outro  comentário  de  suma  importância:  a  quase 

totalidade das pessoas que operam, fiscalizam ou gerenciam estes 

sistemas eletrônicos de controle não tem demonstrado interesses ou 

iniciativas para que se explore mais esta eficiente tecnologia.

Geralmente as prefeituras não estão capacitadas tecnicamente para 

analisarem, avaliarem ou proporem alterações aos sistemas “prontos” 

apresentados  pelas  empresas  detentoras  e  operadoras  destas 

tecnologias eletrônicas.

Além disto, a falta de ligação entre os sistemas e processos pode 

provocar a adoção de medidas ou procedimentos baseados em decisões 

subjetivas  dos  operadores,  podendo  acarretar  sérios  danos  à 

funcionalidade e à integridade de todo o sistema.

As especificações da forma com que os dispositivos eletrônicos de 

controle  de  velocidade  devem  estar  interligados  aos  demais 

componentes do sistema (FIG.  6 .32 e FIG.  6 .33) e da estrutura 

básica com que as informações básicas dos dispositivos devem ser 

disponibilizadas  para  os  processos  de  planejamento  e  gestão  do 

tráfego (TAB.  6 .16)apresentadas nesta dissertação são passiveis de 

serem  realmente  implementados  e  operados  uma  vez  que  estes  se 

baseiam nas características dos dispositivos existentes atualmente e 

nas  necessidades  e  estruturas  dos  sistemas  de  controle  e 

gerenciamento de tráfego.

Entretanto, esta adequação só será possível a partir do momento 

em que se reunirem esforços e recursos (humanos e tecnológicos) para 

a estruturação de um sistema mais inteligente que efetivamente ajude 

e oriente os “gestores urbanos” nos processos decisórios comumente 

encontrados nas cidades brasileiras.
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7.2. RECOMENDAÇÕES

A  elaboração  desta  dissertação  não  esgota  todas  as  áreas  da 

teoria, engenharia ou gestão de tráfego. Ao contrário, este campo 

ainda permite os mais diferentes estudos, análises, avaliações ou 

comparações, sob os mais diferentes enfoques.

Com vistas ao desenvolvimento de futuros trabalhos, recomendam-se 

que sejam consideradas as seguintes orientações:

 Implementar  as  alterações  dos  sistemas  de  monitoramento  de 

tráfego de modo a permitir a efetiva inserção dos DECV’s no 

processo gerencial e decisório do controle de tráfego urbano;

 Desenvolver  uma  rotina  computacional  que,  baseada  nas 

exemplificações  apresentadas  no  capítulo  6,  permitam  o 

processamento técnico, preciso e eficiente dos dados coletados 

pelos  laços  indutivos  de  uma  forma  automatizada,  clara  e 

correta;

 Estruturar  os  sistemas  de  gerenciamento  dos  PMV´s  e  de 

processamento das informações dos laços indutivos de modo que 

estes venham a trabalhar de uma forma coordenada e efetiva;

 Consolidar um banco de dados que gerencie os dados coletados 

pelos  laços  (FIG.   6  .34)  e  os  dados  decorrentes  do 

processamento técnico ora proposto;

 A  partir  da  consolidação  de  um  banco  de  dados  “robusto”, 

realizar estudos que visem a:

o Calibração das relações fundamentais da teoria de fluxo de 

tráfego para as condições brasileiras;

o Análise  do  comportamento  dos  motoristas  frente  à 

fiscalização eletrônica;

o Análise da efetividade da adoção de tecnologias de controle 

e monitoramento para a melhoria das condições de tráfego;

o Análise  da  eficiência  operacional  obtidas  a  partir  das 

diversas intervenções realizadas no fluxo viário e também de 

outras medidas de grande repercussão na sociedade, como, por 

exemplo: o efeito das campanhas educativas sobre o índice de 

acidentes e o excesso de velocidade, o efeito da adoção do 
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horário de verão sobre a intensidade dos congestionamentos e 

sobre o volume de tráfego;

o Comparação dos desempenhos de diferentes medidas de controle 

e gestão de tráfego utilizas nas cidades brasileiras;

o Interligação  deste  BD  aos  sistemas  de  roteamento  e  de 

otimização dos percursos urbanos;

 Subsidiar  o  desenvolvimento  de  especificações  técnicas  e 

operacionais,  por  parte  dos  órgãos  responsáveis  pela 

legislação que rege estes dispositivos, a serem seguidas pelos 

desenvolvedores, distribuidores, operadores e gestores destes 

sistemas de fiscalização, controle e gerenciamento.
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9.1. ANEXO 1: RESOLUÇÃO CONTRAN 146/03
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9.2. ANEXO 2: RESOLUÇÃO CONTRAN 141/02
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