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RESUMO 
A microssimulação é uma importante ferramenta para avaliar e aprimorar, em ambiente controlado, o 
desempenho de diversos sistemas de transportes, incluindo os prioritários para ônibus tais como o BRT (Bus 
Rapid Transit). Esse artigo descreve a proposição de um modelo microscópico e sua calibração para representar 
a chegada e partida de ônibus líderes de pelotões em estações BRT. O modelo é composto por uma equação de 
aceleração linear e por outra derivada da fórmula de veículo seguidor de Gipps. A calibração do modelo baseia-
se em dados de campo obtidos de filmagens da operação do BRT de Curitiba. Os resultados mostram que 
modelos tradicionalmente utilizados para simular o tráfego de automóveis podem replicar a operação da 
aceleração de ônibus na partida de estações de passageiros e desaceleração para parada, desde que observado o 
nível de carregamento dos ônibus. 
 
ABSTRACT 
Microsimulation is an important tool to assess and improve, in a controlled environment, the performance of 
different transport systems, including bus priority such as the BRT (Bus Rapid Transit). This paper describes the 
proposition of a microscopic model and its calibration to represent the arrival and departure movements of buses 
that lead platoons to BRT stations. The model is composed by a linear acceleration equation and an adaptation to 
Gipps´ car following formulation. The calibration of the model is based on field data obtained from filming the 
operation of BRT in Curitiba. The results show that models traditionally used to simulate car traffic can replicate 
the operation of buses accelerating from and decelerating to stop at passenger stations, given that bus loading is 
taken into account. 
 
1. INTRODUÇÃO 
Os modelos de simulação microscópica de tráfego possuem um grande potencial para auxiliar 
na avaliação da operação do tráfego e na concepção de projetos de sistemas de transporte, 
pois possibilitam a avaliação de diferentes cenários em um ambiente controlado. A literatura 
reporta modelos baseados em comportamentos como aceitação de brechas, alteração de 
velocidades, troca de faixas, ultrapassagens e veículo seguidor. 
 
O modelo veículo seguidor – ou car-following – é particularmente importante para a 
replicação da realidade da operação viária. Amplamente estudado desde a década de 1950, foi 
nos anos 80 que uma segunda geração de pesquisadores desenvolveu os modelos que formam 
a base da programação dos atuais softwares de simulação de tráfego. Ainda hoje persiste o 
entendimento de que em alguns casos esses modelos não sejam válidos para os propósitos em 
que são aplicados (Brackstone e McDonald, 2000).  
 
Para que os modelos veículo seguidor sejam capazes de reproduzir, de forma realística, o 
comportamento dos veículos na corrente de tráfego, seus parâmetros devem ser calibrados. 
Negligências à calibração podem colocar em dúvida os resultados gerados através de 
simulações microscópicas. Yu et al. (2006) comprovam o impacto da calibração, mostrando 
que dados resultantes de um modelo calibrado se ajustaram aos do mundo real, com um erro 
relativo máximo de 2,5%, enquanto o erro decorrente da aplicação de um modelo não 
calibrado alcançou 27,4%. 



	  

Diversos trabalhos abordam a calibração dos modelos de veículo seguidor voltados para as 
condições de tráfego de automóveis. Mas apesar da rápida disseminação do conceito do Bus 
Rapid Transit (BRT) no mundo (Global BRT Data, 2013) e da importância da avaliação e 
otimização do seu desempenho, há poucos registros de análises realizadas através de 
simulação microscópica. Essa investigação objetivou a formulação e calibração de modelo 
veículo seguidor para a condição de chegada e partida de líderes de pelotões em estações de 
BRT, manobras determinantes do desempenho de sistemas ônibus urbanos. 
 
2. MODELOS VEÍCULO SEGUIDOR E A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE 

ÔNIBUS 
O núcleo do software de simulação de tráfego é o modelo veículo seguidor (Rakha e Gao, 
2011). Ele descreve como um par de veículos trafegando na mesma faixa interage entre si, 
isto é, como o veículo seguidor responde às ações de um veículo líder. Existem diferentes 
abordagens para definir esse comportamento. 
 
No pioneiro modelo Gazis-Herman-Rothery, ou GHR, (Chandler et al., 1958) a relação básica 
entre o líder e o seguidor é baseada em uma função do tipo estímulo-resposta. Este modelo é 
pouco utilizado desde a década de 70 por requerer a estimativa de constantes que resultaram 
em valores contraditórios em algumas tentativas de calibração (Brackstone e McDonald, 
2000). 
 
Outros modelos assumem que o veículo seguidor acelera e desacelera para manter uma 
distância segura do veículo à frente. Este pressuposto é utilizado, entre outros, no modelo de 
Gipps (1980), conhecido pelo comportamento realístico na propagação de distúrbios, tanto em 
situações envolvendo um par de veículos, quanto em pelotões, devido à adição do parâmetro 
de estimativa da taxa de frenagem do veículo líder pelo seu seguidor. O modelo de Gipps é 
bastante intuitivo e apresenta apenas três parâmetros de calibração. 
 
Outros modelos usam mais de um regime para descrever o comportamento do seguidor. 
Usualmente consideram um regime “dirigindo livremente”, um “seguindo” e outro regime 
“desacelerando”. É o caso dos modelos psicofísicos, cujos exemplos mais representativos são 
os desenvolvidos por Leutzbach e Wiedemann (1986) e Fritzsche (1994). Nestes modelos, o 
seguidor troca de regime mesmo quando o líder trafega em velocidade constante. Isto é, o 
seguidor altera seu comportamento mesmo sem qualquer ação do líder, oscilação também 
encontrada no mundo real. Pela sua complexidade, e por contemplar muitos parâmetros, a 
calibração deste modelo requer a utilização de algoritmos genéticos. 
 
Na simulação de sistemas ônibus, é importante que o modelo possa representar a operação de 
BRT em condições de veículo seguidor típicas de corredores de alto fluxo, quando são 
formados pelotões de ônibus. Para testar esse comportamento, foram utilizados dois modelos 
com abordagens diferentes: o de Gazis-Herman-Rothery (GHR) e o de Gipps. As manobras 
do ônibus líder do pelotão foram pré-definidas, envolvendo alternâncias na aceleração e 
desaceleração. Do primeiro ônibus atrás do líder em diante, foram usadas as equações veículo 
seguidor para definir as acelerações, velocidades e posições ao longo do tempo. As constantes 
inseridas nas equações tomaram por base a realidade dos sistemas ônibus.  
 
Ambos os modelos representaram satisfatoriamente uma manobra onde o líder desacelera - 
sem chegar a parar - e volta a acelerar. No entanto, quando empregada uma desaceleração que 



	  

levava à parada do veículo líder, o modelo GHR gerou uma desaceleração instável do veículo 
seguidor, como mostra a Figura 1. Além disso, esse modelo se mostrou bastante sensível à 
variação da distância inicial entre os veículos. 
 

 
Figura 1: Representação da aceleração ao longo do tempo com o modelo GHR e parada de 20 
segundos. 
 
Oscilações na desaceleração podem não ser relevantes para o caso de simulações de 
automóveis, mas são determinantes na definição das paradas dos ônibus nas estações. 
VanderWerf (2005) descreve procedimentos utilizados na adaptação do modelo de 
movimentação longitudinal do software Paramics para que reconheça as estações como 
paradas obrigatórias e precisas. Como solução, a velocidade é redefinida para zero em cada 
atualização de tempo enquanto o ônibus está parado, sendo a posição corrigida através da 
subtração da distância já avançada. Isso ocorre porque o Paramics não reconhece funções 
específicas ao ônibus na simulação, admitindo que se trate simplesmente de um veículo 
pesado. Ou seja, os ônibus só param nas estações com algum esforço adicional de 
especificação do modelo. 
 
Já o modelo de Gipps não apresentou oscilações. Tanto na opção em que o ônibus líder não 
realiza a parada na estação quanto na opção em que para, os ônibus seguidores apresentaram 
comportamento uniforme, revelando que o modelo é capaz de representar a operação de 
comboios de ônibus.	  A Figura 2 mostra que o modelo simula de maneira adequada comboios 
longos, nesse caso, de 18 ônibus. 
 
3. FORMULAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO MODELO DE PARTIDA E CHEGADA 
Por se mostrar eficaz na simulação de sistemas ônibus, o modelo veículo seguidor de Gipps 
foi utilizado como base do modelo que representa chegadas e partidas de BRT em estações de 
passageiros. Esse modelo é expresso por duas equações, uma delas utilizada para condições 
de tráfego em fluxo livre e a outra para manter o veículo seguidor a uma distância segura do 
veículo líder. 
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Figura 2: Representação da aceleração ao longo do tempo com o modelo Gipps e parada de 
20 segundos; A!á#=0,9 m/s²; V!"#=16,67 m/s; b!=1,3 m/s²; T=1,5 s; distância inicial entre os 
ônibus=84 m. 
 
Para expressar o deslocamento em fluxo livre dos ônibus partindo de uma estação, a primeira 
equação do modelo de Gipps, que possui parâmetros fixos calibrados com dados obtidos do 
tráfego de automóveis, foi substituída por uma equação de aceleração linear. O modelo 
assume que a aceleração de um ônibus cai linearmente com o aumento da sua velocidade, 
tendendo a zero na medida em que a velocidade atinge o valor desejado (Equação 1). Já a 
equação do modelo de Gipps para o veículo seguidor foi adaptada para determinar a 
velocidade ao longo do período de tempo em que os ônibus se aproximam de um alvo 
estático, qual seja, a estação (Equação 2). 

𝑎 𝑡 + 𝑑𝑡 = 𝐴!á!× 1−
𝑣(𝑡)
𝑉!"#

 (1) 

onde    a(t+dt): 
Amáx: 
v(t): 
Vdes: 

aceleração do veículo no instante t+ dt (m/s²) 
aceleração máxima (m/s²) 
velocidade no instante t (m/s) 
velocidade máxima desejada (m/s) 

 𝑣! 𝑡 + 𝑇 = 𝑏!×𝑇 + 𝑏!
!×𝑇! − 𝑏!× 2× 𝑥!"#$ − 𝑥!(𝑡) − 𝑣!(𝑡)×𝑇  (2) 

onde bn: 
xalvo: 
xn(t): 
vn(t): 
T: 

máxima taxa de frenagem que o n-ésimo ônibus deseja utilizar (m/s²) 
posição de parada na estação (m) 
posição da frente do n-ésimo ônibus no instante t (m) 
velocidade do n-ésimo ônibus no instante t (m/s) 
tempo de reação do motorista (s) 

 
A calibração dessas equações envolve a obtenção de valores reais máximos de aceleração e 
desaceleração ao longo do tempo. O método para coleta de dados de campo consistiu na 
filmagem das manobras de aproximação na chegada e de partida de vários ônibus na Estação 
Bento Viana do sistema BRT de Curitiba, pioneira em sistemas BRT no mundo (Lindau et al, 
2010). A localização desta estação permite uma aceleração sem a influência de semáforos. 
Também possibilita uma filmagem do alto de edificações no entorno, sem interferências de 
árvores, postes da rede elétrica ou outro elemento que impeça acompanhar todo o 
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deslocamento dos ônibus. Os vídeos mostram a trajetória completa dos ônibus desde a saída 
da estação até aproximadamente 50 ou 60 metros depois da estação, ou antes, no caso da 
aproximação. 
 
Concomitante às filmagens, registrou-se o nível de ocupação de todos os ônibus, classificados 
em quatro níveis visuais (Nicolai et al., 1987). O nível de ocupação foi posteriormente 
relacionado ao ônibus correspondente na filmagem através do registro do horário exato em 
que o ônibus chegava ou saía da estação. O observador da ocupação, posicionado ao nível do 
solo, variou sua posição conforme a manobra a observar: antes de o veículo parar na estação 
(à montante) quando das filmagens de desaceleração e depois de o veículo sair da estação (à 
jusante) quando das filmagens de aceleração. 
 
Um software de reconhecimento de imagem disponível gratuitamente na internet foi usado 
para identificar a trajetória dos ônibus, registrando a posição (x,y) na imagem da tela do 
computador a cada 33 milissegundos. O Kinovea 0.8.15, originalmente desenvolvido e 
utilizado para avaliar o desempenho de atletas, possibilita o rastreamento semiautomático de 
pontos da imagem com respectivas medidas de distância e velocidade. Além disso, possui 
ferramentas para reprodução da filmagem em câmera lenta ou em alta velocidade, ampliação 
da imagem, marcação de pontos de referencia, entre outras facilidades (Kinovea, 2012). 
 
Como ponto de referência do ônibus foi escolhido o farol dianteiro esquerdo. Por se tratar de 
um software que faz distinção da coloração de pixels, tanto o tamanho do ponto quanto a cor 
são importantes para o Kinovea identificar a movimentação do veículo. As posições (x,y) da 
trajetória foram registradas em relação a um ponto de referência do plano, previamente 
definido e localizado próximo à estação.  
 
O percurso do ônibus na tela do computador foi ajustado para que as medidas do plano de 
filmagem representassem as medidas reais no plano da via. A paralaxe, ou seja, a diferença 
entre a posição do veículo na via e a posição aparente do ônibus resultante da observação a 
partir de um plano de filmagem, foi corrigida por meio do método das coordenadas 
retangulares descrito por Bleyl (1972) e utilizado por Lindau (1983) para analisar a operação 
de ônibus em corredores através de filmagens tipo time-lapse. Nesse método, as coordenadas 
obtidas nos vídeos são convertidas para posições laterais e longitudinais, utilizando uma 
rotina numérica. 
 
Bastam quatro pontos de referência medidos em campo para corrigir o efeito da paralaxe do 
plano de filmagem. As Figuras 3a e 3b mostram, respectivamente, os pontos de referência nas 
filmagens de aceleração e desaceleração. Nos dois casos foram medidas as distâncias entre os 
quatro pontos que formam um quadrilátero com ângulos internos de aproximadamente 90°. A 
partir destas medidas foram calculadas as coordenadas dos quatro pontos no plano do vídeo. 
 
As coordenadas reais dos pontos de referência foram relacionadas com os mesmos pontos no 
plano da filmagem com as Equações 3 e 4 tendo como resultado oito constantes, de C1 a C8. 
Uma vez resolvido o conjunto de equações para determinar as constantes, as coordenadas da 
trajetória são transformadas nas posições verdadeiras do ônibus. 
 

X!" =
!!!!!!!"!!!!!"
!!!!"!!!!!"!!

 (3) 
 



	  

 
Y!" =

!!!!!!!"!!!!!"
!!!!"!!!!!"!!

 
 

(4) 

em que    X!",Y!": 
X!", Y!": 
C!,C!,… ,C!: 

par de coordenadas do i-ésimo ponto no plano de filmagem 
par de coordenadas do i-ésimo ponto no plano real 
constantes 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3: Pontos de referência para a correção da paralaxe (a) na aceleração e (b) na 
desaceleração. 

 
Das coordenadas corrigidas foram obtidas as distâncias percorridas pelos ônibus calculando 
hipotenusas de triângulos infinitesimais. As séries de aceleração resultantes de distâncias 
percorridas ao longo do tempo foram ajustadas às respectivas séries construídas a partir do 
modelo de aceleração linear. Para as séries de desaceleração foi utilizado o modelo de Gipps 
com o tempo de reação do motorista fixado em um segundo, resultando a desaceleração 
máxima como a única variável da equação. 
 
Gipps (1980) recomenda como desejável que o intervalo entre sucessivos recálculos de 
aceleração, desaceleração, velocidade e distância seja uma fração do tempo de reação, para 
que não seja necessário o armazenamento de uma quantidade grande de dados históricos. Ou 
seja, considerando uma série onde o tempo de reação do motorista seja de um segundo, 
quando o motorista reage ao movimento do veículo à sua frente no instante d(t+ T), ele 
precisa levar em conta as condições viárias de um segundo atrás. Já quando da desaceleração 
de um ônibus que se aproxima e para em uma estação, o motorista tem sempre presente o fato 
do ponto de sua parada não alterar de posição ao longo do tempo, ou seja, é estático. 
 



	  

O ajuste da curva de distância percorrida ao longo do tempo simulada com a da respectiva 
curva realizada na via pelo ônibus foi realizado através da ferramenta Solver do Excel®. As 
Figuras 4 e 5 evidenciam a boa aderência entre os valores observados e os valores modelados 
após a calibração. Embora os ônibus biarticulados de Curitiba possuam câmbio automático, 
na Figura 4 é possível observar a ocorrência da mudança de marcha de câmbio, entre quatro e 
seis segundos, quando há flutuação acentuada na aceleração e velocidade. Para o caso da 
desaceleração, também foram utilizados gráficos da distância percorrida ao longo do tempo 
para conferir o ajuste do modelo. A Figura 5 ilustra a variação da distância, da velocidade e da 
desaceleração ao longo do tempo. 
 

 
Figura 4: Dados reais e modelados de aceleração, velocidade e distância percorrida ao longo 
do tempo. 
 
 

 
Figura 5: Dados reais e modelados de desaceleração, velocidade e distância percorrida ao 
longo do tempo. 
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Para demonstrar o impacto do nível de ocupação dos ônibus na aceleração, a Figura 6 
evidencia o decréscimo dos valores calibrados de aceleração máxima conforme o 
carregamento. Observou-se também que a aceleração máxima varia para diferentes veículos 
dentro de um mesmo nível de carregamento. A curva na Figura 6 conecta as médias dos 
valores obtidos para cada nível de carregamento. A Tabela 1 apresenta os valores numéricos 
das médias e desvios padrão da aceleração máxima. A variação observada entre valores 
extremos conforme o carregamento segue a tendência apontada por Vuchic (2007), qual seja, 
a de que ônibus lotados alcançam 70% da aceleração desenvolvida por ônibus vazios. 
 

 
Figura 6: Aceleração máxima conforme nível de carregamento. 

 
Tabela 1: Médias e desvios padrão das acelerações máximas. 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
1,07 0,94 0,92 0,81

(0,11) (0,16) (0,09) (0,17)
Aceleração (m/s²)

 
 
A Figura 7 e a Tabela 2 mostram os valores calibrados para a desaceleração máxima por nível 
de ocupação dos ônibus. Para o caso da frenagem nota-se uma dispersão maior do que no caso 
das acelerações. A dinâmica da desaceleração depende mais do comportamento do motorista 
na frenagem do que o carregamento do ônibus. Por essa mesma razão, observam-se valores 
absolutos mais elevados de desaceleração que aceleração. 
 

 
Figura 7: Taxas de desaceleração distribuídas entre os níveis de carregamento. 

 
A Tabela 3 revela que os valores resultantes para as acelerações e desacelerações máximas se 
aproximam bastante daqueles encontrados na literatura para distintos tipos de ônibus 
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operando em diferentes realidades. Isso diz respeito tanto aos valores absolutos quanto à razão 
entre aceleração máxima e desaceleração máxima. 

 
Tabela 2: Médias e desvios padrão das taxas de desaceleração. 

 
 

Tabela 3: Dados de aceleração e desaceleração 

Fonte
Aceleração 

máxima do ônibus 
(m/s²)

Desaceleração 
máxima do ônibus 

(m/s²)
Espinosa e Coeymans (2008) 1,72 2,85
DNIT (2005) 0,90 -
Vuchic (2007) 0,70 a 0,90 -
Gonçalves (1995) 1,07 1,41
Hendrickson (1981) 1,12 1,12
Faixas de valores obtidos neste 
estudo

0,80 a 1,07 1,29 a 1,80
 

	  
4. CONCLUSÃO 
Com a rápida proliferação de corredores segregados e BRT no mundo, torna-se cada vez mais 
importante e necessário avaliar o desempenho dos ônibus através de ferramentas 
computacionais. A aplicação de modelos microscópicos ainda é pouco explorada na 
representação do desempenho do transporte coletivo sobre pneus. 
 
Neste estudo comprovou-se que modelos tradicionalmente utilizados para simular o tráfego de 
automóveis podem replicar a operação da aceleração de ônibus na partida de estações de 
passageiros e desaceleração para parada, desde que observado o nível de carregamento dos 
ônibus. Observou-se que diferentemente do caso dos automóveis, as taxas de aceleração e 
desaceleração máximas dos ônibus dependem do nível de carregamento dos veículos.  
 
O método desenvolvido nesse trabalho, com base em dados do BRT de Curitiba, revelou-se 
simples e efetivo, sendo passível de replicação em outras realidades. A importância disso 
reside em erros que podem resultar quando da utilização de modelos microscópicos não 
calibrados para estimar o potencial desempenho de sistemas prioritários para ônibus. 
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