
MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL NUMÉRICA DO SISTEMA DE 

TRÂNSITO DO ANEL VIÁRIO DO CAMPUS DA UFJF 

 
David Emilio Arruda Pereira 

 
MONOGRAFIA SUBMETIDA À COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 
 

Aprovada por: 

 

________________________________________________ 

Prof. Fernando Marques de Almeida Nogueira, M. Sc. 

        

 

________________________________________________ 

Prof. Eduardo Breviglieri Pereira de Castro, D. Sc. 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Paulo André Marques Lobo, M. Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA, MG - BRASIL 

DEZEMBRO DE 2006 

 
 



 ii

 

PEREIRA, DAVID EMILIO ARRUDA 

Modelagem e Simulação Computacional

Numérica do Sistema de Trânsito do Anel

Viário do Campus da UFJF [Minas Gerais]

2006 

XI, 55 p. 29,7 cm (EPD/UFJF, Graduação

em Engenharia de Produção, 2006) 

TCC – Faculdade de Engenharia,

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

1. Modelagem – Análise e Simulação.

       I. EPD/UFJF   II. Título (série) 



 iii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à minha mãe, Célia, e 

ao meu pai, Francisco (in memoriam), pelo 

amor, apoio e dedicação incondicionais 

durante todos os anos de estudo. 

Imensurável é minha gratidão e meus 

agradecimentos àqueles que me indicaram 

os caminhos da educação e que nunca 

pouparam esforços para me oferecer muito 

mais do que o destino a eles concedeu. 

Essa vitória é nossa! 

 



 iv

AGRADECIMENTOS 
 

A Deus, que me proporcionou vencer esta etapa e viver este momento; 

 

À Universidade Federal de Juiz de Fora; 

 

Ao Professor M. Sc. Fernando Nogueira, mentor e incentivador deste trabalho, pela 

orientação, apoio, enorme paciência e disponibilidade despendidos, e, sobretudo, pelos 

conhecimentos transmitidos; 

 

Aos professores Eduardo Breviglieri e Paulo André, pela participação na banca, e pelas 

sugestões e colaborações dadas no sentido de melhorar este trabalho; 

 

Ao meu amigo e afilhado, Lucas Lopes, pela boa vontade e contribuição no desenvolvimento 

dos modelos de simulação; 

 

Aos colegas Eduardo Mathiasi e Marcelo Neder pela ajuda na etapa final deste trabalho; 

 

Aos colegas de turma e amigos do curso pelas trocas de experiências, apoio, incentivo, 

momentos de descontração e companheirismo; 

 

Ao corpo docente do curso pelo aprendizado proporcionado ao longo destes anos; 

 

À Paloma, pela confiança, apoio, incentivo, carinho e compreensão dispensados durante 

este meu percurso; 

 

À minha mãe, por permanecer forte ao meu lado nos momentos difíceis; 

 

Ao Elias Miana, Pedro Tostes e Tácio Mota pela ajuda e constante atenção; 

 

Enfim, a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para a elaboração deste trabalho 

e para que eu chegasse até aqui, o meu muito obrigado. 

 
 
 



 v
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Considerando-se a complexidade dos problemas associados às operações de trânsito, a 

utilização da simulação como ferramenta de apoio à decisão permite a análise minuciosa do 

comportamento e eficiência do sistema de trânsito, bem como a avaliação de impactos 

acarretados a partir da adoção de novas políticas ou estratégias sobre o seu desempenho. 

Neste contexto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta modelos 

computacionais de simulação, desenvolvidos no ambiente Arena, que buscam retratar a 

política adotada e a infra-estrutura viária disponibilizada pela principal via de tráfego de 

veículos do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora em dois distintos, porém 

recentes, momentos. Como alicerce para o desenvolvimento destes modelos, o método 

aplicado inclui, principalmente, a caracterização do sistema de trânsito de veículos do 

campus universitário, operação, demanda, recursos e infra-estrutura viária. A geração de 

resultados, a partir da experimentação dos modelos propostos, com base na adoção de dois 

cenários alternativos para a demanda de tráfego permitiu avaliar o impacto da alteração da 

política de utilização da principal via do campus no nível de serviço oferecido por esta aos 

seus principais usuários. Por fim, a crescente utilização da modelagem e simulação de 

sistemas em diversos setores e sua importância em uma análise preditiva das alternativas 

disponíveis, objetivando auxiliar na tomada de decisão e na adequada gestão dos recursos, 

é explorada ao longo da elaboração deste trabalho, exercendo, ainda, função motivadora 

para tal.  
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Considering the complexity of the associated problems to the operations of traffic, the use of 

simulation as a tool to support the decision allows the detailed analysis of the behavior and 

efficiency of the traffic system, as well as the evaluation of impacts caused from the adoption 

of new politics or strategies on its performance. In this context, the present Work of Course 

Conclusion presents computational models of simulation, developed in the Arena computer 

environment, that search to portray the adopted politics and the available road infrastructure 

by the main vehicles traffic route of the Federal University of Juiz de Fora campus in two 

distinct moments. As a foundation for the development of these models, the applied method 

includes, mainly, the characterization of the traffic system of the university campus, 

operation, demand, resources and road infrastructure. The generation of results, from the 

experimentation of the considered models, on the basis of adopting two alternative scenes 

for the traffic demand allowed evaluating the impact of the politics alteration of using campus 

main way in the level of service offered by this one to its main users. Finally, the increasing 

use of modeling and simulation of systems in several sectors and its importance in a 

predictive analysis of the available alternatives, objectifying to assist in the decision making 

and the adjusted resources management, is explored throughout the elaboration of this work, 

exerting, still, hustler function for such.  

 

Keywords: Flow in Nets, Road Circulation, Simulation, Traffic. 



 vii

SUMÁRIO 
 

 

AGRADECIMENTOS............................................................................................................... iv 
SUMÁRIO...............................................................................................................................vii 
LISTA DE FIGURAS................................................................................................................ ix 
LISTA DE QUADROS..............................................................................................................xi 
CAPÍTULO I............................................................................................................................. 1 
INTRODUÇÃO......................................................................................................................... 1 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS........................................................................................... 1 
2. OBJETIVOS..................................................................................................................... 2 
3. JUSTIFICATIVAS............................................................................................................. 2 
4. ESCOPO DO TRABALHO............................................................................................... 3 
5. METODOLOGIA .............................................................................................................. 4 

5.1. Estudo bibliográfico ................................................................................................... 4 
5.2. Planejamento............................................................................................................. 5 
5.3. Modelagem................................................................................................................ 5 
5.4. Experimentação e análise ......................................................................................... 6 
5.5. Cronograma............................................................................................................... 6 

6. ESTRUTURA DO TRABALHO ........................................................................................ 6 
CAPÍTULO II............................................................................................................................ 8 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................... 8 

1. TRÂNSITO....................................................................................................................... 8 
2. TEORIA DE FILAS........................................................................................................... 9 
3. SIMULAÇÃO.................................................................................................................. 10 

3.1. Terminologia utilizada na simulação ....................................................................... 11 
3.2. Classificação dos modelos de simulação................................................................ 12 
3.3. Simulação a eventos discretos................................................................................ 12 
3.4. Metodologia para desenvolver simulações ............................................................. 13 
3.5. Linguagem e ferramentas de simulação ................................................................. 15 

4. O SOFTWARE ARENA.................................................................................................. 15 
Capítulo III ............................................................................................................................. 17 
DESCRIÇÃO DO CASO........................................................................................................ 17 

1. A UNIVERSIDADE......................................................................................................... 17 
2. O CASO ......................................................................................................................... 18 
3. O ESTUDO .................................................................................................................... 19 



 viii

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................ 21 
DESENVOLVIMENTO DO TEMA ......................................................................................... 21 

1. CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS............................................................................. 21 
1.1. Caracterização do sistema de trânsito do campus da UFJF................................... 23 

1.1.1. Caracterização dos recursos disponíveis ......................................................... 24 
1.1.2. Caracterização da demanda............................................................................. 27 

2. PROPOSIÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO ....................................................... 29 
2.1. Lógica do modelo representativo do sistema antes das obras de adaptação......... 30 

2.1.1. Geração de veículos, definição da rota e ocupação da via .............................. 30 
2.1.2. Trechos de cruzamento de pista e das unidades de ensino associadas.......... 32 
2.1.3. Rotatórias e unidades de ensino associadas ................................................... 35 
2.1.4. Trevos de acesso e contorno do anel viário ..................................................... 36 
2.1.5. Saída do sistema .............................................................................................. 37 

2.2. Lógica do modelo representativo do sistema após as obras de adaptação............ 38 
2.2.1. Geração de veículos, definição da rota, ocupação da via e saída do sistema . 38 
2.2.2. Trevos de acesso às unidades e as respectivas unidades............................... 40 

CAPÍTULO V ......................................................................................................................... 42 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ....................................................................................... 42 

1. VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO.............................. 42 
2. GERAÇÃO DE RESULTADOS PARA CENÁRIOS ALTERNATIVOS........................... 43 

2.1. Resultados da simulação para o modelo representativo do sistema de trânsito em 

duplo sentido de circulação ............................................................................................ 44 
2.2. Resultados da simulação para o modelo representativo do sistema de trânsito em 

único sentido de circulação ............................................................................................ 46 
2.3. Comparação dos resultados fornecidos pelos modelos para ambos os cenários .. 47 
2.4. Análise agregada dos resultados e mensuração dos impactos para ambos os 

cenários .......................................................................................................................... 50 
CAPÍTULO VI ........................................................................................................................ 52 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................... 52 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 54 
 

 

 

 

 

 

 



 ix

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1.1 – Anel viário do campus da Universidade........................................................ 3
Figura 1.2 – Calendário de desenvolvimento do trabalho................................................. 6
Figura 2.1 – Formação esquemática das filas................................................................... 9
Figura 2.2 – Metodologia de Simulação............................................................................ 14
Figura 3.1 – Vista Aérea do Campus da UFJF.................................................................. 17
Figura 3.2 – Sistema de trânsito antes da adaptação....................................................... 18
Figura 3.3 – Sistema de trânsito após a adaptação.......................................................... 18
Figura 4.1 – Representação conceitual do modelo do sistema de trânsito do 

campus.............................................................................................................................. 22

Figura 4.2 – Levantamento planialtimétrico do campus universitário................................ 25

Figura 4.3 – Lógica do modelo de geração de veículos no sistema e de definição das 

rotas................................................................................................................................... 30
Figura 4.4 – Lógica do modelo de ocupação de um trecho da via.................................... 31
Figura 4.5 – Lógica do trecho entre a Faculdade de Economia e Administração à 

Faculdade de Direito em sentido duplo de tráfego............................................................ 32
Figura 4.6 – Lógica do trecho da zona de conflito em frente à Faculdade de Direito....... 33

Figura 4.7 – Lógica representativa da unidade de ensino da Faculdade de Direito.......... 34

Figura 4.8 – Rotatória de acesso às unidades de ensino do ICH / ICB / ICE / Eng / 

Arq..................................................................................................................................... 35

Figura 4.9 – Lógica representativa das unidades de ensino do ICH / ICB / ICE / Eng / 

Arq..................................................................................................................................... 36
Figura 4.10 – Lógica representativa do trevo de acesso ao Portão Sul da 

Universidade...................................................................................................................... 37

Figura 4.11 – Lógica do modelo para a saída do sistema pelo Portão de Acesso 

Norte.................................................................................................................................. 37

Figura 4.12 – Lógica do submodelo representativa do sistema de trânsito em sentido 

único.................................................................................................................................. 39
Figura 4.13 – Lógica do submodelo representativo das unidades de ensino e seus 

respectivos trevos de acesso............................................................................................ 41
Figura 5.1 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema obtido com a 

política de trânsito em duplo sentido................................................................................. 45
Figura 5.2 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema obtido com a 

política de trânsito em sentido único................................................................................. 47
Figura 5.3 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema para o Cenário 1 

entre ambas políticas de trânsito....................................................................................... 48



 x

Figura 5.4 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema para o Cenário 2 

entre ambas as políticas de trânsito.................................................................................. 49
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 xi

LISTA DE QUADROS 
 

 

Tabela 4.1 – Probabilidades hipotéticas de rotas ou destinos.......................................... 28

Tabela 5.1 – Nomenclatura das rotas................................................................................ 45

Tabela 5.2 – Variação percentual no tempo médio de permanência dos veículos no 

sistema para os cenários adotados................................................................................... 51
 

 



 1

CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  
 A atual conjuntura econômica, além do constante aumento da intensidade e 

complexidade dos problemas, tem direcionado as organizações em geral quanto ao Poder 

Público realizarem uma previsão ou medição dos possíveis resultados com a 

implementação de mudanças ou projetos. Neste contexto, a necessidade do emprego de 

técnicas e métodos, apropriados, vem sendo reforçada em processos de resolução ou de 

apoio à decisão. 

 Neste sentido, Young [1984], apud Portugal [2005], apresenta duas abordagens 

básicas para a identificação de soluções: a análise retrospectiva e a análise preditiva. A 

análise retrospectiva trata do monitoramento dos efeitos da implantação de um projeto ou, 

simplesmente, de mudanças, que é particularmente útil quando os recursos envolvidos não 

são vultosos, existem poucas dúvidas sobre os seus efeitos, esses são reversíveis, ou, 

ainda, o projeto não é politicamente sensível à falhas. A análise preditiva é aplicável em 

situações em que as condições supracitadas não estão presentes, que compreende a 

utilização de modelos para prever os efeitos de um projeto ou ação em um sistema antes de 

sua implementação. É nesta segunda abordagem que se encaixa a modelagem e simulação 

a eventos discretos. 

 Assim, a motivação em desenvolver este tema, com foco em modelagem e 

simulação, contempla o fato de ser objeto de estudo o desenvolvimento de modelos 

computacionais que retratem as características de operação do tráfego de veículos do 

campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, contexto vivenciado pelo acadêmico 

como, ainda, a análise dos impactos causados ao nível de serviço fornecido pela principal 

via desta Universidade após a alteração da sua política de utilização. Além do mais, o 

acadêmico esteve, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, explorando conceitos e 

ferramentas de uma área do conhecimento que se torna, cada vez mais, de suma 

importância para os tomadores de decisão em diversas áreas e níveis, e que ainda 

apresenta algumas lacunas em termos de disseminação e utilização, o que tem valorizado 

cada vez mais os profissionais com essa qualificação. 
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2. OBJETIVOS 
  

 Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de modelos computacionais de 

simulação que representem as características do sistema de trânsito de veículos no anel 

viário do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora em dois momentos, antes e após 

a alteração da política de circulação de veículos motorizados e das consecutivas obras de 

adaptação física da via, e que permitam, através da experimentação, a geração de alguma 

medida ou indicador referente aos seus respectivos desempenhos. 

 

 

3. JUSTIFICATIVAS 
 

 A engenharia de tráfego, área do conhecimento que se dedica, tradicionalmente, ao 

desenvolvimento de sistemas que viabilizem a acessibilidade e fluidez com segurança e 

aceitáveis custos financeiros, tem enfrentado grandes desafios decorrentes das 

transformações tecnológicas e sócio-culturais. Os crescentes índices de motorização têm 

intensificado as externalidades decorrentes do congestionamento, como acidentes, poluição 

ambiental e custos derivados dos tempos excessivos de viagem.  

 Desta forma, o projeto de circulação em vias, que define como as vias poderão ser 

utilizadas pelos condutores de veículos e pedestres, com implicação direta na qualidade do 

trânsito e conseqüente nível de serviço oferecido aos seus usuários, constitui no cerne do 

planejamento de circulação. Portanto, a adoção de políticas e estratégias de tráfego requer 

a análise do desempenho e avaliação dos impactos, por estas, gerados.  

 Com a simulação, pode-se analisar vários cenários e antecipar os impactos positivos 

e negativos causados a partir da implantação de uma determinada alternativa (POYARES 

[2000], apud PORTUGAL [2005]). Dessa maneira, podem ser realizados estudos 

alternativos de políticas de utilização das vias, capacidade, condições de trânsito, mudanças 

geométricas nas vias, tudo isso, sem haver a necessidade de intervenções físicas no local. 

A simulação é, portanto, uma ferramenta que vem se tornando cada vez mais empregada 

devido à sofisticação e avanço das técnicas computacionais, o que propicia interfaces mais 

“amigáveis”, maior aproximação e representatividade das condições reais de estudo, além 

da contribuição que esta oferece durante o processo de resolução e tomada de decisão. 

 Como não poderia deixar de ser, a adaptação do sistema de trânsito no anel viário 

do campus universitário de Juiz de Fora que teve por objetivo aumentar a segurança 

daqueles que circulam pela Universidade, usuários e comunidade em geral, desencadeou 

também outras implicações. 
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 Deste modo, considera-se relevante a construção de modelos de simulação que 

representem as condições encontradas no ambiente de tráfego do anel viário da 

Universidade, antes e após a realização das adaptações, e que agreguem valor em uma 

avaliação, ou mensuração, mais completa dos impactos acarretados por estas por meio da 

análise de resultados que possam ser obtidos através do emprego (experimentação) destes 

modelos. Assim, mesmo que este estudo não possa contribuir de modo pró-ativo, como se 

tem procurado empregar na atualidade, deseja-se também, por meio da simulação, 

salientar, ainda mais, a sua utilidade no processo decisório como um indicativo da 

viabilidade deste tipo de projeto, como de quaisquer outros. 

 

 

4. ESCOPO DO TRABALHO 
 

 Entende-se que as adaptações no sistema de trânsito de veículos no interior da 

Universidade, mais especificamente, em sua via principal, provocam impactos em diversos 

aspectos, que afetam desde seus usuários mais próximos, estudantes e servidores, como 

também a comunidade e sua vizinhança. 

 

 
Figura 1.1 – Anel viário do campus da Universidade 

 

 No entanto, o objeto de estudo deste trabalho é o desenvolvimento de modelos de 

simulação computacional que representem as condições de tráfego interno da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, e que permitam uma avaliação complementar dos impactos 

desencadeados pela obra de adaptações no anel viário do campus através da análise dos 

resultados obtidos pela experimentação dos modelos. Esses resultados sustentam, por 
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exemplo, análises quanto à fluidez do tráfego de veículos no interior do campus e 

conseqüente nível de serviço fornecido pela via principal da Universidade aos usuários 

condutores de veículos automotores (categoria passeio e utilitários). Ressalta-se, 

novamente, que este estudo permaneceu restrito à modelagem da principal via de tráfego 

do campus desta Universidade, nos quais os portões de acesso, Norte e Sul, e os trevos de 

acesso as demais unidades do campus foram os delimitadores de sua abrangência. Isto 

devido ao fato de que a modelagem de toda a extensão das vias desta Universidade, 

principais, adjacentes e subadjacentes, aumentaria em demasiado a complexidade dos 

modelos a serem construídos, ao passo que não acrescentaria valor significativo à análise 

que de posse dos modelos deseja-se permitir, visto que o indicador obtido a partir destes 

modelos norteia os desdobramentos dos impactos em casos específicos correlacionados. 

 Portanto, este estudo não contempla, em sua modelagem, simulação, resultados, 

conclusões e considerações, questões relativas à segurança dos usuários, o principal 

motivador das adaptações no anel viário da cidade universitária, à disponibilidade de 

recursos financeiros, bem como à política e aos interesses, atendo-se somente à questão 

relativa ao tráfego de veículos motorizados no anel viário do campus no que tange aos 

aspectos de acessibilidade e fluidez, que convergem à questão do nível de serviço oferecido 

pela via, que devem ser considerados, igualmente, essenciais em projetos desta natureza. 

 

 

5. METODOLOGIA 
 

 A elaboração deste trabalho demandou para a execução das atividades a este 

relacionado uma abordagem de projeto, e, como tal, foi dividida em etapas, cada uma com 

seus respectivos objetivos. 

 

5.1. Estudo bibliográfico 
 
 Este trabalho teve início a partir da revisão bibliográfica, a qual permitiu reunir 

elementos considerados necessários para o alicerce teórico do trabalho e para seu 

conseqüente desenvolvimento e análise, bem como levantar o “estado da arte” em estudos 

desta natureza a fim de minimizar o desperdício com esforços desnecessários. 

 Compreendeu também a ambientação do acadêmico com a ferramenta utilizada 

como suporte no decorrer do estudo aqui proposto, o software de simulação Arena, a fim de 

que a técnica de utilização deste aplicativo fosse assimilada. 
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5.2. Planejamento 
 
 O planejamento compreendeu a formulação do caso a ser estudado, com a definição 

e esboços dos sistemas que se propôs analisar, e com o claro delineamento do escopo de 

estudo, ou seja, avaliação das hipóteses, do nível de detalhamento dos modelos a fim de 

que fossem abrangentes e fidedignos, suficientemente, para que os objetivos desejados 

com o estudo fossem alcançados. É o que na literatura se reconhece como concepção do 

modelo. 

 Durante o planejamento, o acadêmico buscou, ainda, realizar contatos e coletar 

informações pertinentes junto aos responsáveis pela obra na Universidade, a fim de 

procurar minimizar esforços no que já se considerava um dos possíveis limitadores ao 

estudo. 

 

5.3. Modelagem 
 

 A modelagem compreende não somente a tradução dos sistemas esboçados durante 

o planejamento para os modelos computacionais, como também compreende a modelagem 

dos dados. 

 Assim, mediante a utilização do aplicativo de simulação, os esboços, modelos 

conceituais, obtidos na etapa de planejamento foram convertidos em modelos 

computacionais, que permitiram, posteriormente, mensurar e avaliar os impactos gerados 

pela alteração da política de trânsito do campus com alguns cenários em momentos 

distintos. Esta fase de conversão dos modelos é o que se denomina na literatura de etapa 

de implementação dos modelos. Devido à utilização de um aplicativo em sua versão de 

estudante, uma nova avaliação do escopo e da adequação do trabalho se fez necessária 

vista as limitações de utilização do aplicativo nesta versão. 

 A modelagem de dados constitui-se das seguintes etapas: coleta de dados, 

tratamento estatístico dos dados e inferência. Vale ressaltar a importância desta etapa na 

retratação da realidade pelos modelos, uma vez que são estes dados que norteiam a 

entrada de dados no aplicativo de simulação. Desta forma, um planejamento específico para 

a atividade de coleta de dados deve ser elaborado, a fim de garantir a precisão e fidelidade 

dos resultados obtidos. Uma vez que a coleta de dados se tornou inviável, devido a sua 

complexidade e a escassez de recursos para realizá-la, foram adotados alguns cenários que 

permitiram demonstrar o potencial e a aplicabilidade dos modelos na circunstância 

contextualizada. A experimentação foi realizada sob as mesmas considerações e hipóteses, 

permitindo-se, ainda, a comparação do desempenho dos sistemas sob potenciais condições 

de demanda de tráfego. 
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5.4. Experimentação e análise 
 
 Consistiu na simulação, na mensuração e na avaliação, propriamente ditas, dos 

modelos a partir dos cenários adotados em diferentes momentos. 

 

5.5. Cronograma 
 

 Para fins de acompanhamento e objetivando assegurar que o resultado pretendido 

fosse alcançado, traçou-se o seguinte calendário de desenvolvimento (Figura 1.2) para este 

trabalho. 

 

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Meses

Quinzenas

Etapas 
1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a

1 – Estudo bibliográfico X X X X X          

2 – Planejamento  X X X X X X        

3 – Modelagem   X X X X X X X X     

4 – Experimentação e Análise        X X X X    

Figura 1.2 – Calendário de desenvolvimento do trabalho 

 

 

6. ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso está estruturado em 6 (seis) capítulos, 

que foram organizados de forma a facilitar sua compreensão e das atividades desenvolvidas 

durante a elaboração do mesmo. 

 O Capítulo I é introdutório e apresenta o objetivo do trabalho, a justificativa para seu 

desenvolvimento, a sua delimitação e a metodologia aplicada. 

 No Capítulo II é relatado o embasamento teórico do acadêmico para a realização 

deste trabalho, que foi construído a partir de pesquisas e revisão literária. 

 O Capítulo III apresenta uma breve descrição da Instituição, a qual é foco do 

trabalho, através de uma abordagem pertinente aos propósitos deste, além da situação 

observada e fomentadora deste estudo, bem como descreve sucintamente as estratégias de 

condução do trabalho a fim de que resultados significativos sejam alcançados ao final de 

seu desenvolvimento.  

 O Capítulo IV é dedicado à caracterização do sistema que se pretende modelar, 

operação, recursos disponíveis e demanda, e à modelagem, propriamente dita, do sistema 
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de trânsito do anel viário do campus da Universidade e ao detalhamento da lógica 

implementada para cada uma das políticas de trânsito adotadas com base nas respectivas 

características. 

 O Capítulo V apresenta os resultados obtidos através da simulação de cada um dos 

modelos, submetidos aos diferentes cenários, e as análises destes resultados. 

 O Capítulo VI traz as conclusões extraídas do estudo e as considerações finais 

pertinentes ao objeto da elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso. 
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CAPÍTULO II 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1. TRÂNSITO 
 

Considera-se trânsito a utilização das 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 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, 1997). 

 Em decorrência do crescimento das cidades, e do conseqüente número de veículos 

e de pedestres, a problemática do tráfego urbano desponta cada vez mais como crescente 

desafio para àqueles que têm a responsabilidade de administrá-lo ou entendê-lo com o 

objetivo de propor novas soluções. 

Cabe, então, à Engenharia de Tráfego o planejamento, o projeto e a operação de 

tráfego em vias, suas redes, terminais e relações com outros modos de transporte, tendo 

como objetivo assegurar o nível de serviço oferecido pelas vias por meio da movimentação 

segura, eficiente e conveniente das pessoas e dos bens. Contudo, a Engenharia de Tráfego 

não trata de problemas que dependem apenas de fatores físicos, mas incluem comumente o 

comportamento humano, seja do motorista ou do pedestre, e suas inter-relações com a 

complexidade do ambiente em que se inserem.  

 Sob a ótica da gestão da qualidade no trânsito, o nível de serviço de rodovias, vias 

urbanas e demais componentes do sistema viário pode ser abordado sobre dimensões 

como facilidade e flexibilidade de deslocamentos, tempos de espera e de circulação, custos, 

segurança e meio ambiente, entre outras. 

 Algumas características iniciais devem ser observadas antes do estudo sobre a 

gerência de tráfego, como a classificação do fluxo de tráfego (interrompido ou ininterrupto), 

os parâmetros caracterizadores do fluxo de tráfego (volume, velocidade e densidade), os 

tipos de cruzamento (cruzamento em nível ou cruzamento em desnível), a circulação nas 

vias (circulação de sentido único ou circulação de sentido duplo), a regulamentação e o tipo 

de sinalização, entre outras. 

Na área urbana prevalecem as vias de fluxo interrompido, as quais requerem 

tratamentos na administração dos fluxos que se cruzam nas inúmeras intersecções em nível 

(intersecções de ruas). Ejzemberg [1996], apud Schmitz [2002], ao tratar da circulação e 

fluxos de tráfego aponta que o tratamento e controle das intersecções são os principais 

fatores determinantes da capacidade do sistema viário, além de influir expressivamente na 

segurança. 
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Diante da complexidade do sistema de tráfego, em particular o urbano, à medida que 

envolve inúmeras variáveis e realiza diversas interfaces, as técnicas de simulação vêm se 

despontando como importante ferramenta no auxílio ao trabalho do Engenheiro de Tráfego, 

uma vez que lhe permite apontar soluções para diversos tipos de problemas do trânsito. 

 

 

2. TEORIA DE FILAS 
 

Alguns setores, como o de transportes, enfrentam problemas em que as filas 

surgem como grandes vilãs, exigindo tratamento específico a fim de minimizar as 

implicações nos custos e operações. Inclusive, as filas refletem um estado de 

congestionamento de clientes e representam um dos sintomas mais visíveis de 

funcionamento deficiente de um sistema (ANDRADE [1994], apud PORTUGAL [2005]). As 

formações de filas ocorrem porque a procura pelo serviço é maior do que a capacidade do 

sistema de atender a esta procura. As razões pelas quais os gerentes dos estabelecimentos 

e o poder público não aumentam suas capacidades de atendimento podem ser resumidas 

basicamente por dois motivos: inviabilidade econômica e limitação de espaço. A Teoria das 

Filas tenta através de análises matemáticas detalhadas encontrar um ponto de equilíbrio 

que satisfaça o cliente e seja viável economicamente para o provedor do serviço. 

 A Teoria de Filas utiliza, então, conceitos básicos de processos estocásticos e de 

matemática aplicada para analisar o fenômeno de formação de filas e suas características. 

Assim, pode ser utilizada na previsão do comportamento das filas de modo a dimensionar 

adequadamente instalações, equipamentos e infra-estrutura. 

 Uma fila é caracterizada por um processo de chegadas a um sistema de atendimento 

formado por uma ou mais unidades de serviço. Outras características a serem consideradas 

são relativas à disciplina da fila, à capacidade de armazenamento do sistema e ao número 

de etapas do serviço (NOVAES, 1975). 

   

Clientes Clientes 

Atendidos 

 

Serviço 
Disciplina 

da Fila 

 

Fila 

Sistema de Fila 

 

Fonte 

Figura 2.1 – Formação esquemática das filas 



 10

Em geral, três medidas buscam refletir a eficiência do sistema em estudo. Duas são 

relacionadas à qualidade, tempo médio de espera do cliente em fila e no sistema, como o 

número médio de clientes na fila ou tamanho médio da fila, e uma relacionada ao nível de 

utilização dos recursos ou instalações, o índice de ociosidade das instalações. 
 
 

3. SIMULAÇÃO 
 

O termo “simulação” é derivado do latim “simulatus”, que quer dizer “imitar”. Portanto, 

segundo Portugal [2005], a simulação pode ser definida como a imitação de uma situação 

real, através do uso de modelos. No entanto, o termo simulação pode ser classificado, 

mediante a necessidade de utilização ou não de um computador para sua execução, em 

duas categorias: simulação computacional e simulação não-computacional. Sendo aquela a 

ferramenta utilizada no desenvolvimento deste estudo.     

Deste modo, segundo Freitas [2001], a simulação computacional de sistemas, ou 

simplesmente simulação, consiste na utilização de determinadas técnicas matemáticas, 

empregadas em computadores digitais, as quais permitem imitar o funcionamento de, 

praticamente, qualquer tipo de operação ou processo do mundo real. 

Pedgen [1990], apud Freitas [2001], cita que a simulação é o processo de projetar 

um modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo 

com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua 

operação. 

Portanto, muitas são as definições de simulação. Porém, para se compreender 

melhor, o que é simulação, precisa-se conhecer também as definições de sistemas e 

modelos. Um sistema é um conjunto de elementos distintos, que exercem entre si uma 

interação ou interdependência. Por natureza, os sistemas são limitados, ou seja, devem-se 

definir limites ou fronteiras. Logo, pode-se definir sistemas dentro de outros sistemas, e 

assim por diante. Um modelo, segundo Chwif e Medina [2006], é uma representação 

simplificada das diversas interações entre os elementos deste sistema, ou seja, uma 

abstração da realidade, aproximando-se do verdadeiro comportamento do sistema. Deste 

modo, o comportamento de um sistema pode ser estudado através de um modelo de 

simulação.  

Os sistemas reais, geralmente, apresentam uma maior complexidade devida, 

principalmente, a sua natureza dinâmica e aleatória. O modelo de simulação consegue, 

portanto, capturar com mais fidelidade essas características, procurando repetir em um 

computador o mesmo comportamento que o sistema apresentaria quando submetido às 

mesmas condições de contorno. Assim sendo, para a modelagem de sistemas é necessário 
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ter em mente a finalidade do estudo, a fim de eliminar os efeitos causados por mudanças 

que ocorrem fora do sistema através da definição da fronteira entre o sistema e seu 

ambiente externo. O modelo construído pode ser utilizado, então, para a investigação de 

uma variedade de questões sobre o sistema, para a previsão dos efeitos de mudanças em 

sistemas existentes, bem como para avaliar o desempenho de sistemas em fase de 

concepção. 

 

3.1. Terminologia utilizada na simulação 
 

A terminologia utilizada em simulação não é única, mas é apresentada a seguir 

aquela que é geralmente aceita. 

 

- Modelo: é a representação de um sistema. 

- Entidade: é a parte circulante do modelo que percorre a lógica estabelecida no 

fluxograma, interagindo com os recursos e sujeita à fila. É o objeto de interesse em um 

sistema. Cada tipo de entidade possui um ciclo de vida, podendo ser classificada em 

temporária e permanente. A chegada de entidades é gerada por um procedimento externo, 

ou de acordo com a necessidade imposta pelo estado do sistema. 

- Estado: é um conjunto de variáveis necessárias para descrever o sistema num 

determinado instante. 

- Atributo: são as propriedades características de cada entidade. 

- Evento: é definido pela sua ocorrência e que altera o estado do sistema. 

- Recursos: elementos que representam a estrutura do sistema, definidos como 

lugares em que as entidades permanecem durante determinado tempo, seja para 

processamento ou esperando para serem liberadas de uma fila, podendo ser, por exemplo, 

uma máquina ou um funcionário. 

- Processos: operações ou atividades realizadas no sistema. A duração de um 

processo pode ser determinística ou estocástica. 

- Filas: constituem locais de espera onde entidades dinâmicas aguardam sua vez de 

seguir através do sistema. Podem, ainda, ser chamadas de áreas de espera ou pulmões 

(buffers). Depois da dar entrada na fila a entidade é retirada segundo algum tipo de critério, 

por exemplo, FIFO (First In First Out) ou LIFO (Last In First Out). 

- Contadores: são variáveis que permitem medir o desempenho do sistema. 

Acumulam valores no tempo para que estes recebam tratamento de análise e gerem as 

estatísticas da simulação. 

- Relógio de simulação: variável que monitora o tempo de simulação. 
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3.2. Classificação dos modelos de simulação 
 

Existem diversas formas de se classificar modelos. Quanto à sua natureza, quanto à 

sua evolução no tempo, quanto à forma como representa o comportamento interno do 

sistema, bem como quanto aos valores que as variáveis que definem o modelo podem 

assumir. Segundo Law e Kelton [1991], apud Silva [2002], os modelos de simulação podem 

ser classificados em: estáticos ou dinâmicos, determinísticos ou estocásticos, discretos ou 

contínuos. 

 

- Modelos estáticos ou dinâmicos: 

Denominam-se como modelos estáticos os que visam representar o estado de um 

sistema em um instante, ou que, em suas formulações, a variável tempo não é considerada; 

enquanto os modelos dinâmicos são formulados para representarem as alterações de 

estado do sistema ao longo da contagem do tempo de simulação. 

  

- Modelos determinísticos ou estocásticos: 

São modelos determinísticos os que em suas formulações não fazem uso de 

variáveis aleatórias, enquanto os estocásticos podem empregar uma ou mais variáveis 

aleatórias. 

  

- Modelos discretos ou contínuos: 

São modelos discretos aqueles em que o avanço da contagem de tempo na 

simulação se dá na forma de incrementos cujos valores podem ser definidos em função da 

ocorrência dos eventos ou pela determinação de um valor fixo, nesses casos só é possível 

determinar os valores das variáveis de estado do sistema nos instantes de atualização da 

contagem de tempo; enquanto para os modelos contínuos o avanço da contagem de tempo 

na simulação dá-se de forma contínua, o que possibilita determinar os valores das variáveis 

de estado a qualquer instante. 
 

3.3. Simulação a eventos discretos 
 

A simulação de sistemas a eventos discretos é própria para a análise de sistemas no 

qual o estado (discreto) das variáveis muda apenas com a ocorrência de eventos 

(instantâneos). Os modelos de simulação são analisados por métodos numéricos ao invés 

de métodos analíticos. 
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Métodos analíticos empregam o raciocínio dedutivo / matemático para resolver um 

modelo. Por exemplo, o cálculo diferencial pode ser usado para determinar a política de 

custo mínimo para um modelo de inventário.  

Métodos numéricos empregam procedimentos computacionais para resolver 

modelos matemáticos. No caso de modelos de simulação, que empregam métodos 

numéricos, modelos são executados ao invés de resolvidos; isto é, uma história artificial do 

sistema é gerada baseada nas suposições assumidas para o modelo. Resultados e 

observações são obtidos para serem analisados e estimados para medir o desempenho do 

sistema real. 

 

3.4. Metodologia para desenvolver simulações 
 

A fim de que o estudo de simulação seja bem sucedido é aconselhável que certos 

passos sejam seguidos. Chwif [2006] cita três grandes etapas para o processo de 

desenvolvimento de um modelo de simulação, que são: 

  

1 - Concepção e formulação do modelo 

2 - Implementação do modelo 

3 - Análise dos resultados do modelo 

  

Cada grande etapa compreende sub etapas de desenvolvimento que serão citadas a 

seguir. 

A primeira etapa, concepção, é subdividida na sub etapa de definição dos propósitos 

e objetivos do estudo, bem como a definição do sistema, na qual deve ser definido, 

claramente, o escopo do modelo, suas hipóteses e o seu nível de detalhamento. 

Compreende também a sub etapa de coleta de dados, em que valores das variáveis de 

entrada, parâmetros do sistema e medidas de performance devem ser levantados. Por meio 

da análise estatística, os dados serão caracterizados, e no caso de variáveis aleatórias 

poderão ser definidos tipos de distribuições mais apropriadas para descrevê-las. Por fim, a 

subetapa de formulação do modelo conceitual, em que a execução de um esboço do 

sistema deve ser realizada de acordo com alguma técnica de representação de modelos de 

simulação, encerra a primeira grande etapa do processo de desenvolvimento do modelo de 

simulação. 

A segunda etapa, implementação do modelo, caracteriza-se pela conversão do 

modelo conceitual em um modelo computacional segundo uma linguagem de simulação 

apropriada ou a utilização de um simulador, subetapa conhecida como tradução do modelo. 

Realizada a conversão, o modelo implementado deve ser comparado frente ao modelo 
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conceitual, a fim de comparar se a sua operação atende ao que foi estabelecido na etapa de 

concepção e é representativa do sistema real. Esta última é a subetapa chamada verificação 

e validação do modelo. 

A terceira etapa, análise dos resultados, compreende as subetapas modelo 

operacional ou experimental, experimentação do modelo e análise estatística dos 

resultados. A seqüência sugerida compreende a realização de um conjunto de experimentos 

que produza a informação desejada, determinando como os testes devem ser realizados, 

objetivando obter mais informações com menos experimentações, como também a 

execução das simulações para a geração dos dados desejados e, em seguida, a realização 

de inferências sobre os resultados alcançados pela simulação. A partir dos resultados e 

suas análises, conclusões e recomendações sobre o sistema podem ser efetuadas. Caso o 

resultado da simulação não seja satisfatório, o modelo poderá sofrer modificações e o 

processo se reinicia. 

Uma representação esquemática do modelo, para realização de simulações, 

proposto por Chwif [2006], pode ser visto na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Metodologia de Simulação (Chwif, 2006) 
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3.5. Linguagem e ferramentas de simulação 
 

A implementação de um modelo de simulação pode ser dada através das seguintes 

formas: linguagem de programação, linguagem de simulação ou um simulador. 

Linguagem de programação convencional: em princípio toda linguagem de 

programação é uma candidata à linguagem de simulação (PEDGEN [1991], apud PAIVA 

[2005]). Porém, para desenvolver um programa de simulação, o programador deve criar 

todo um ambiente necessário para a simulação, pois estas linguagens não oferecem todas 

as ferramentas necessárias para um ambiente de simulação como, por exemplo, tratamento 

estatístico e emissão de relatórios. 

As desvantagens de se utilizar linguagens convencionais é que o programador deve 

ter conhecimento tanto da linguagem como de simulação para poder criar o ambiente de 

simulação. Outra desvantagem é em relação ao tempo despendido com a codificação, o que 

pode, por muitas vezes, inviabilizar o estudo, ou até mesmo, em situações em que o modelo 

necessita estar rapidamente implantado, para auxiliar em processos decisórios. 

Linguagem de simulação: existe uma série de linguagens comerciais de simulação, 

tais como: GPSS, SLAM, SIMAN, dentre outras, que podem ser utilizadas para a 

implementação de um modelo. A escolha de uma dessas linguagens irá ocorrer de acordo 

com a orientação do modelo. Estas linguagens já contêm todas as estruturas necessárias 

para a criação de um ambiente de simulação. Chwif e Medina [2006] consideram que o 

aprendizado de uma linguagem geral faz com que se melhore a lógica de programação, 

mesmo com a utilização de simuladores. 

Simuladores: são ferramentas de simulação orientadas para aplicações particulares. 

Dentre as principais vantagens dos simuladores está a relativa facilidade na aprendizagem e 

manuseio. Estas ferramentas, em sua grande maioria, possuem interface gráfica iterativa, o 

que facilita e agiliza o processo de desenvolvimento de um modelo. Para tanto, basta definir 

o modelo através dos construtores básicos e interligar estes elementos segundo o fluxo 

lógico. Em contrapartida, os simuladores apresentam menor flexibilidade que as linguagens 

de simulação. Dentre os simuladores pode-se distinguir dois tipos: os de propósitos gerais, 

como, o Arena, e os específicos, desenhados para uma aplicação concreta. 

 
 

4. O SOFTWARE ARENA 
 

O software Arena, simulador baseado na plataforma Windows, além de popular é 

extensamente usado devido à sua grande flexibilidade e facilidade de uso. Por meio dele, 
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modelos podem ser construídos sem conhecimentos de linguagens de programação, pois 

sua interface gráfica é muito intuitiva. 

O ambiente do aplicativo Arena combina a facilidade do uso encontrado em 

linguagens de alto nível com a flexibilidade de linguagens de simulação, e até mesmo o 

modo de propósito geral de linguagens como o sistema de programação Visual Basic da 

Microsoft, Fortran, ou C se, assim, for requerido. O Arena disponibiliza alternativas e 

módulos intercambiáveis de simulações gráficas, modelando e analisando módulos que 

podem se combinar para a construção de uma grande variedade de modelos, podendo 

manejar modelos contínuos, discretos e mistos (www.paragon.com.br, 2006). 

Antes de se iniciar mudanças, existe a necessidade de se entender o ambiente 

existente. Com soluções de simulação de modelagem de sistemas, podem ser gerados 

modelos de computador que imitem perfeitamente a realidade de sistemas, de processos, 

e/ou de operações. Então, basta administrar as variáveis intervenientes e analisar o 

comportamento destes para testar enredos múltiplos debaixo de condições diferentes, sem 

romper as condições atuais, sem investir muito tempo e dinheiro, além de não assumir 

riscos em protótipos, testes de campo ou implementações atuais pouco eficientes. 

O Arena possui versão livre ou para estudantes, profissional e de tempo real. A 

versão livre ou para estudantes só permite assistir animações gráficas e análises de 

performance "que e se" usando modelos simples ou já existentes no Arena. A versão 

profissional do Arena provê todas as ferramentas necessárias para se tomar melhores 

decisões, habilitando a criação e combinação de modelos de tipos de sistemas que irão ser 

modelados. 

Além disso, podem ser utilizados recursos ativos de tecnologia de informação de 

uma organização para trabalhar com o Arena. As tecnologias estratégicas da Microsoft para 

integração de aplicação fazem parte do Arena, habilitando-o a integrar simulação com todos 

os aspectos envolvidos nos sistemas em análise, a partir de dados, repositórios para 

processar diagramas (Active X e Microsoft Visual Basic para aplicações VBA). 

Outra versão é o Arena RT, usado para soluções de aplicações de tempo real. O 

Arena RT tem todos as características e ferramentas do Arena, mais a habilidade para 

coordenar a lógica de simulação com o processo externo de um sistema real. 

 
 
 
 

http://www.paragon.com.br/
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Capítulo III 
DESCRIÇÃO DO CASO 

 

 

1. A UNIVERSIDADE 
 

O campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, criada em 1960, pólo acadêmico 

e cultural de uma região de 2,5 milhões de habitantes no sudeste do Estado de Minas 

Gerais, além das suas funções específicas, representa importante local de lazer, recreação 

e descanso para a comunidade juizforana. O acesso ao campus se dá através da Avenida 

Independência, no sentido Rio de Janeiro, bem como através do bairro São Pedro. Desta 

forma, o campus, localizado na parte alta da cidade, no bairro Martelos, faz, ainda, a ligação 

entre duas importantes áreas da cidade, encurtando as distâncias para o acesso a cada 

uma destas a partir da outra, e constituindo-se, ainda, em uma área estratégica de tráfego 

de passagem. Além disso, o campus abriga diversas unidades de ensino, gestão, apoio, 

serviços, e tecnologia, como o Instituto de Ciências Humanas (ICH), o Centro de Línguas, o 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB), o Instituto de Ciências Exatas (ICE), a Faculdade de 

Engenharia, a Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID), a Faculdade de 

Comunicação Social (FACOM), a Faculdade de Serviço Social, a Faculdade de Educação 

(FACED), a Faculdade de Economia e Administração (FEA), a Faculdade de Direito, a 

Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Odontologia, a 

Faculdade de Farmácia e Bioquímica, a Biblioteca Central, o Restaurante Universitário, a 

Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA), a Reitoria, as Pró-Reitorias, 

as Secretarias, as Empresas Juniores, o Centro Regional de Inovação e Transferência 

Tecnológica (CRITT), o Gênesis, o Núcleo Softex-Agrosoft, dentre outras, que busca 

atender cerca de 14.000 pessoas, entre alunos, empreendedores e servidores. 
 

 
Figura 3.1 – Vista Aérea do Campus da UFJF 
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2. O CASO 
  

Nesta conjuntura, pode-se considerar um volume significativo de tráfego de veículos 

e pedestres nas vias do campus universitário. E com base em algumas estatísticas de 

acidentes de trânsito envolvendo pedestres no anel viário do campus, principal via de 

circulação de veículos e pedestres da Universidade, no decorrer dos últimos anos, notou-se 

a necessidade de uma intervenção no trânsito desta via. Assim sendo, foram adotadas 

algumas medidas com relação ao anel viário do campus universitário, dentre as quais se 

destaca a alteração da política de trânsito nesta via, em que foi estabelecida a circulação de 

veículos automotores em sentido único, também denominada circulação em “mão única”. No 

entanto, para que esta nova política fosse implementada, o anel viário da Universidade 

passou por algumas obras de adaptações físicas ao longo de seu circuito a fim de viabilizar 

a adoção desta nova regra. 

 As alterações mais relevantes do sistema de trânsito do anel viário do campus 

universitário, bem como as mais relevantes adaptações físicas, e de grande importância 

para o estudo proposto, podem ser observadas nas figuras a seguir (Figura 3.2 e 3.3). 

 

  
Figura 3.2 – Sistema de trânsito antes da adaptação Figura 3.3 – Sistema de trânsito após a adaptação 

Legenda da Figura 3.2: Legenda da Figura 3.3: 

Sentido do fluxo de veículos Sentido do fluxo de veículos 

  Rotatória de conversão à direita e à esquerda Trevos de conversão à direita 

 Conversão à esquerda  

 Cruzamento de pista  
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No entanto, a adoção de políticas de trânsito, na atualidade mais que no passado, 

devido ao crescente índice de motorização, congestionamentos, acidentes e outras 

condicionantes, não trata de uma simples decisão. Neste sentido, a utilização de dados e 

informações referentes a estatísticas do fluxo de tráfego aliado ao emprego de ferramentas 

de apoio às decisões, atualmente, amplamente disponíveis, como, por exemplo, os 

simuladores de tráfego, contribui de forma muito significativa para o estudo da viabilidade de 

alternativas existentes, considerando-se diversos fatores e aspectos envolvidos nesta 

decisão. 

Estudos desta natureza vêm sendo, cada vez mais, praticados a fim de se verificar a 

validade de projetos de vias de circulação por meio da análise preditiva dos efeitos e 

resultados com a implementação destes. 

 

 

3. O ESTUDO 
 

Mediante o exposto, a proposta deste trabalho é o desenvolvimento de modelos 

computacionais de simulação que retratem a política adotada para o sistema de trânsito do 

anel viário do campus universitário nos dois mais recentes momentos, antes e depois de 

sofrer a alteração em seu sentido de tráfego, bem como as condições de infra-estrutura e de 

acessibilidade disponibilizadas em cada um destes momentos. Pretende-se, ainda, que, a 

partir da experimentação de ambos os modelos, uma análise baseada em um indicador da 

performance dos sistemas seja realizada, contribuindo para comprovar e reforçar a utilidade 

da ferramenta neste tipo de aplicação. 

Os modelos, que serão apresentados no decorrer deste trabalho, foram 

desenvolvidos com o auxílio do Arena 10.0, ferramenta  de simulação de sistemas, em sua 

versão acadêmica. Estes modelos foram arquitetados de modo a permitir mensurar a 

performance do sistema, sob a atuação de cada uma das políticas de trânsito adotadas 

recentemente e das respectivas estruturas disponíveis para tal.  

A medida, ou mesmo indicador, adotada para avaliar a performance do sistema está 

relacionada à qualidade, ou ainda, ao nível de serviço oferecido por este. Trata-se do tempo 

de permanência no sistema, com foco em seus usuários condutores, ou seja, aqueles que 

utilizam a via em veículos motorizados (automóveis de passeio ou utilitários) para chegar a 

uma das unidades de ensino do campus universitário ou ainda que a utilizam para encurtar 

distâncias (tráfego de passagem) entre uma região e outra da cidade. A escolha deste 

indicador se justifica uma vez que, com a alteração da política de circulação da via, estes 

usuários sofreram relevantes impactos decorrentes desta alteração.   
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Assim, outros aspectos e fatores também relevantes em projetos de vias de 

circulação não foram retratados pelos modelos aqui sugeridos. Como exemplo, pode ser 

citada a desconsideração do tráfego de pedestres e da existência de obstáculos ao longo do 

perímetro da via, o que adicionaria uma complexidade aos modelos cuja execução se 

inviabilizaria. Por conseguinte, o aspecto segurança, outro exemplo e principal motivador 

das adaptações do sistema de trânsito do anel viário do campus da Universidade, também 

não foi considerado para efeito da análise dos resultados obtidos pela experimentação dos 

modelos propostos. 

A adoção de cenários constituiu-se em uma abordagem considerada pertinente para 

a verificação do comportamento do sistema através dos modelos propostos, e como tal foi 

utilizada para a experimentação de ambos os modelos. A construção destes cenários 

compreendeu basicamente uma única variável, volume de tráfego. No entanto, outras 

variáveis do sistema que foram consideradas, como, por exemplo, a origem e destino dos 

veículos, também constituíram os cenários, porém não sofreram alterações. Isto a fim de 

permitir uma análise mais dirigida à influência da demanda de tráfego no comportamento e 

desempenho de ambos os modelos. O mesmo tratamento foi dado à variável velocidade de 

tráfego, além de outras que serão posteriormente abordadas. Estas variáveis que compõem 

os cenários válidos para o estudo proposto, que permaneceram inalteradas ao longo da 

realização do estudo, foram denominadas premissas do problema, e serão ainda 

oportunamente abordadas. 

Deste modo, a realização de um plano de amostragem para coleta de dados e 

posterior análise estatística não se fez necessária para a verificação que se desejava 

realizar ao final deste trabalho. Isto porque a proposta apresentada foi de comprovar a 

aderência dos modelos aqui sugeridos com ambos os sistemas de trânsito do campus e 

propiciar o estabelecimento de um indicador da performance ou do comportamento destes 

sistemas para as mais diversas situações por meio da adoção de cenários hipotéticos. 

 Enfim, o pretendido com os modelos propostos neste trabalho é o atendimento às 

especificações previamente comentadas, e a realização de análises relevantes e inerentes 

ao fluxo e qualidade do tráfego através da experimentação destes modelos. 

No entanto, o desenvolvimento deste trabalho esteve alinhado com a realidade dos 

recursos disponíveis para a sua realização. Pode-se, assim, afirmar que a utilização da 

versão acadêmica do aplicativo em questão foi uma restrição fundamental para a 

operacionalização do desenvolvimento e análise deste trabalho. 
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CAPÍTULO IV 
DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS 
 

 Para o desenvolvimento de um modelo de simulação é necessário, sobretudo, 

entender-se o objetivo do estudo e as características do sistema que se deseja representar. 

Necessita-se, então, identificar o que realmente é importante no sistema e trazer para o 

modelo, o que está fortemente relacionado com os objetivos da simulação. 

 Com os objetivos de simulação definidos, é aconselhável que uma representação 

conceitual do modelo seja realizada. Uma das técnicas de representação de modelos de 

simulação mais fáceis de entendimento e utilização prática são os Diagramas de Ciclo de 

Atividades (DCA). Esta técnica é uma forma de modelagem das inteirações entre os 

elementos pertencentes a um sistema, a qual utilizam somente dois símbolos que 

descrevem o ciclo de vida das entidades no sistema. São estes: uma circunferência que 

representa uma “fila” e um retângulo, que representa uma “atividade”. 

 No entanto, o sistema que aqui se propôs modelar não reúne características que 

favoreçam sua representação por esta técnica, uma vez não ser simples contemplar toda a 

lógica do modelo neste formato como, por exemplo, as atribuições condicionais de valores 

para atributos de entidades. Para tanto, foi utilizada a forma mais tradicional de 

representação de modelos de simulação baseada na visão de processos, a fluxogramação, 

e teve sua simbologia realizada por meio de blocos cujos respectivos significados estão 

explícitos na legenda, conforme a Figura 4.1. 

 É válido citar que, de forma abrangente, pode-se definir um sistema como o 

processamento de objetos ou entidades quaisquer que atuam e interagem entre si com o 

intuito de alcançar um objetivo específico. Pode-se mencionar, ainda, que os sistemas 

compreendem um conjunto de processos, recursos e regras mínimas que delimitarão sua 

operação. 

 Com base nestes conceitos, foi realizada uma breve descrição da abordagem 

proposta para o desenvolvimento dos modelos de simulação deste trabalho. 
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Chegada Veículos 

Figura 4.1 – Representação conceitual do modelo do sistema de trânsito do campus 
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1.1. Caracterização do sistema de trânsito do campus da UFJF 
 
 Com o intuito de oferecer uma noção superficial das diretrizes gerais adotadas para a 

concepção dos modelos de simulação aqui propostos, algumas considerações são 

realizadas a seguir. 

 Ao refletir a respeito do conceito de sistema, anteriormente apresentado, em paralelo 

a uma análise da proposta estabelecida para o desenvolvimento deste trabalho, podem-se 

entender as vias de circulação de veículos do campus universitário e os demais elementos 

de interação com estas como um sistema, o sistema de trânsito de veículos do campus da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Sistema, este, que tem por finalidade propiciar a seus 

usuários o acesso às diversas instalações do campus, bem como os deslocamentos entre 

estas.  

 A circulação de veículos motorizados no campus da Universidade se dá através do 

anel viário e demais vias adjacentes, ou ainda, secundárias. Dentre os principais usuários 

destas vias pode-se destacar os estudantes, servidores, esportistas, além daqueles que a 

utilizam somente como rota alternativa para encurtar as distâncias de deslocamento entre 

diversos pontos da cidade, uma vez que o campus, como já citado, faz conexão com duas 

importantes regiões de Juiz de Fora. 

 No entanto, a concepção deste trabalho envolveu um grau de abstração que 

acarretou na simplificação do sistema e de seu funcionamento real para fins práticos de 

modelagem. Cabe lembrar, mais uma vez, que deve ser trazido para o modelo àquilo que é 

considerado relevante para o sistema e seu funcionamento. Assim, delimitou-se o escopo 

deste trabalho à modelagem somente do anel viário do campus universitário, 

desconsiderando-se as vias adjacentes uma vez que a política de utilização destas em nada 

se alterou. Além disso, algumas restrições foram adotadas com relação aos perfis dos 

usuários e as rotas por estes utilizadas. 

 De forma resumida, os modelos retratam o tráfego de usuários no anel viário do 

campus universitário que buscam acesso a uma das unidades de ensino, desempenham 

suas atividades, e logo após transitam em direção à saída do campus. Foram considerados 

também os usuários que utilizam a via do campus como rota de fuga, ou tráfego de 

passagem. Aqueles usuários que, porventura, utilizam mais de uma das instalações do 

campus não foram retratados devido às inúmeras combinações de atividades a serem 

desempenhadas, que tornaria o modelo ainda mais complexo. 

 A grande diferenciação entre os sistemas modelados está no fato de que o sistema 

de trânsito de veículos motorizados, interesse deste trabalho, antes das obras de adaptação 

permitia o fluxo de tráfego em dois sentidos, a conversão de pistas tanto para a direita 

quanto para a esquerda, como também o cruzamento de pista. Ou seja, o sistema oferecia 
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maior versatilidade nos deslocamentos. Após as obras, o sistema passou a atuar com fluxo 

de tráfego em sentido único (anti-horário), o que veio a eliminar as conversões à esquerda e 

os cruzamentos de pista. 

 Pode-se concluir que a função básica do sistema de trânsito do campus universitário 

em nada mudou. O desenvolvimento de dois modelos distintos foi apenas reflexo da 

alteração na política de trânsito do anel viário do campus e das adaptações físicas por esta 

desencadeada. Estes modelos buscam, justamente, representar as condições de tráfego, 

deslocamento e acessibilidade, além de fornecer um indicador que permita uma avaliação 

do desempenho do sistema sob a as respectivas características e condições.     

 Como citado anteriormente, por questões práticas, o desenvolvimento deste trabalho 

abarcou um significativo grau de abstração que originou em uma simplificação da operação 

do sistema em estudo. Isto devido à complexidade de se representar de modo fidedigno 

algumas características inerentes ao estudo do fluxo de tráfego. Existem muitas variáveis 

ligadas, principalmente, ao comportamento humano que impossibilitam a uniformidade do 

comportamento dos veículos ao longo de um fluxo de tráfego. 

 Deste modo, o que foi feito ao longo deste trabalho foi aceitar que um conjunto de 

regras mínimas é respeitado pelos usuários do anel viário do campus universitário para que 

se pudesse conceber uma caracterização uniforme para o fluxo de tráfego deste sistema. 

  

1.1.1. Caracterização dos recursos disponíveis 
 
 Uma vez descritas as funções exercidas pelo anel viário do campus da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, foi necessário conhecer as características de cada um dos 

recursos que serviram como dados para a formulação dos modelos. 

 Os dados relacionados às características físicas do anel viário foram obtidos a partir 

do arquivo digital, fornecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que continha o 

levantamento planialtimétrico da via (Figura 4.2).  

 De posse destes dados, com base em algumas premissas e em observações in loco 

dos sistemas, utilizou-se da matemática analítica básica para gerar os inputs necessários 

para a formulação dos modelos. O memorial de cálculo, apesar de simples, é extenso. Por 

esta razão serão apresentadas apenas as premissas que constituíram a base de cálculo 

para a geração destes inputs. 

 As zonas de conflito existentes no anel viário do campus antes das obras de 

adaptação e que atualmente, em sua grande maioria, são trevos de conversão à direita, 

estão destacadas na Figura 4.2 por circunferências pontilhadas. Estas áreas demarcadas 

foram grande parte do foco das atenções durante o desenvolvimento de ambos os modelos. 
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Centro de 
Línguas 

 
Figura 4.2 – Levantamento planialtimétrico do campus universitário 

 

 De acordo com o tipo de abordagem proposta para este trabalho, pode-se considerar 

o anel viário como o macro-processo do sistema de trânsito do campus universitário. Desta 

forma, cada segmento de via, cuja abrangência foi definida de acordo com as características 

físicas gerais do sistema em cada momento (antes ou após as obras de adaptação) em 

estudo, mas que de modo geral realizam a ligação entre duas unidades de ensino da 

Instituição, ou ainda a ligação entre importantes elementos deste sistema, foi representado 

como um processo. Assim, o trecho, a ser percorrido por um usuário qualquer, que liga o 

trevo de acesso ao Instituto de Ciências Humanas (ICH) ao trevo que dá acesso à 

Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID) foi considerado como um processo, 

em que a capacidade de processamento possui relação direta com o número de faixas 

disponíveis para tráfego. Já cada faixa representa um recurso propriamente dito, que por 

sua vez tem sua capacidade de processo delimitada pela extensão da faixa. Assim, 

considerando-se a atual política de trânsito do campus, tráfego em sentido único, o trecho 

citado dispõe de duas faixas disponíveis para a circulação. Portanto, o processo que faz a 

ligação entre o ICH e a FAEFID em regime de “mão única” possui dois recursos disponíveis. 

Em regime de “mão dupla”, o mesmo trecho tinha disponível apenas uma faixa para a 

circulação, portanto um recurso. Em contra-partida, com a mesma ocupação de espaço 

físico abrigavam-se dois processos: o processo que fazia a ligação entre o trevo de acesso 

ao ICH e o trevo de acesso a FAEFID, nesta ordem, e o processo que fazia a ligação entre o 

trevo de acesso a FAEFID e o trevo de acesso ao ICH, também nesta ordem. 

 O procedimento utilizado para o cálculo da capacidade estática de cada faixa foi o 

seguinte: capacidade da faixa = extensão da faixa / (comprimento médio dos veículos + 

distância de segurança entre os veículos), onde se admitiu para o comprimento médio dos 

FAEFID 

ICH / ICB / ICE
ENG / ARQ

FEA / CCS

Portão 
Sul 

Portão 
Norte

Faculdade 
de Direito
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veículos o valor de 5 (cinco) metros e para a distância de segurança entre os veículos 

(distância média de frenagem ou visibilidade) o valor de 8 (oito) metros. Portanto, para uma 

faixa com comprimento de 299 metros, por exemplo, tem-se a seguinte capacidade estática 

para o recurso (faixa) associado: 

 

Capacidade estática da faixa = 299 m / 
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subseqüente, este veículo fica impossibilitado de transpor este segmento. Este terá, então, 

que aguardar que o segmento de via posterior tenha capacidade ociosa a fim de comportá-

lo, para enfim este transpor o segmento. Atribuindo este exemplo aos modelos propostos, o 

evento que representa este comportamento do sistema é a existência de uma condição 

imposta às entidades (veículos) de que ao terminar de percorrer o segmento de via 

correspondente, só liberem o recurso, ou seja, as faixas que ocupam, após constatar a 

existência de capacidade ociosa para ocuparem os recursos subseqüentes, ou seja, 

constatarem a existência de espaços para ocuparem as próximas faixas de acordo com uma 

rota qualquer pré-estabelecida. 

 Além dos vários segmentos de vias, outros recursos como os portões de acesso e 

saída do campus e trevos de interseção de vias, rotatórias e trevos, formam o conjunto de 

recursos disponíveis e considerados na modelagem do anel viário do campus da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

1.1.2. Caracterização da demanda 
 

 A demanda pela utilização das vias do campus da Universidade Federal de Juiz de 

Fora é fator muito variável, e para conceber uma estatística coerente com esta seria 

necessário o estabelecimento de uma rígida estrutura de planejamento e coleta de dados, o 

que se mostrou inviável por limitações de tempo e recursos. 

 Além disso, é razoável considerar que as unidades de ensino, razão de ser da 

Instituição e que, como tal, exercem um maior volume de atividades, apresentem maior 

demanda de tráfego do que as demais unidades ali instaladas.  

 No que diz respeito aos usuários que utilizam o campus como local de descanso e 

lazer, como àqueles que utilizam as demais unidades instaladas ao longo do anel viário, 

estes não foram tratados neste trabalho visto a complexidade em quantificar o volume e a 

freqüência da utilização e, principalmente, devido ao incremento dado à complexidade do 

desenvolvimento dos modelos propostos. Muitos destes usuários utilizam as vagas 

disponíveis para estacionamento existentes ao longo da própria via, o que introduz um grau 

de complexidade maior na representação deste sistema. Entendeu-se que para atender uma 

demanda relativa e significativamente menor, com maior grau de incerteza e aparentemente 

sazonal como é a demanda de tráfego por aqueles que utilizam o campus para descanso e 

lazer, não se justificava a inclusão de uma complexidade adicional no desenvolvimento dos 

modelos. Portanto, além de ser inviável ponderar este tipo de demanda de tráfego, 

considerou-se ainda que esta não afetaria de modo significativo os resultados pretendidos 

com a experimentação dos modelos. 
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 Outro tipo de demanda descartada, para efeito da experimentação dos modelos, foi 

aquela relativa aos usuários que demandam por serviços em mais de uma unidade de 

ensino do campus. Seu descarte residiu apenas no fato de não haver uma coleta rígida de 

dados que pudesse fornecer esta estatística, por motivos já apresentados, e no fato de que 

esta consideração contribuiria para a geração de inúmeras combinações de rotas, a 

princípio irrelevantes para a geração dos resultados da simulação. 

 Em contra-partida, aqueles que utilizam o espaço do campus como tráfego de 

passagem, a fim de encurtar distâncias entre as regiões da cidade, foram considerados na 

experimentação dos modelos. 

 A distribuição hipotética admitida para a demanda de tráfego no interior do campus, 

em concordância com as considerações já realizadas, será apresentada logo a seguir 

(Tabela 4.1). Cabe mencionar que o número de vagas diurnas disponibilizadas anualmente 

pela Universidade, a unidade de ensino ao qual estas vagas possuem vínculo e o período 

de duração dos respectivos cursos, todos estes, compuseram o memorial de cálculo para os 

dados referentes a esta demanda. Esta demanda hipotética constituiu também parte dos 

dados de entrada para os modelos e fizeram parte do conjunto de premissas adotadas para 

este estudo. 

 De acordo com a Tabela 4.1, pode-se concluir, por exemplo, que 6 (seis) por cento 

dos veículos que têm acesso ao campus se dirigem à Faculdade de Direito, independente 

da origem (portão de acesso) pelo qual tiveram acesso. 

 

UNIDADES DE ENSINO ou 
TRÁFEGO DE PASSAGEM 

PROBABILIDADE DE SORTEIO 
DE ROTAS / DESTINOS 

FEA / CCS / COM / Outras 36 % 

DIREITO 6 % 

ICH 7 % 

ICB / ICE / ENG / ARQ 29 % 

FAEFID 4 % 

TRÁFEGO DE PASSAGEM 18 % 

TOTAL 100 % 
 

Tabela 4.1 – Probabilidades hipotéticas de rotas ou destinos 

 

 E apesar dos usuários das unidades de ensino ICH e ICB, ICE, Engenharia e 

Arquitetura, utilizarem o mesmo trevo, em destaque na Figura 4.2, para obter acesso às 

respectivas unidades, a distinção entre estes na Tabela 4.1 se fez necessária uma vez que 

os usuários da unidade de ensino do ICH utilizam a saída do Centro de Línguas (vide Figura 

4.2) para deixar a unidade, ao contrário dos demais citados que utilizam o próprio trevo pelo 

qual obtiveram acesso para deixarem as respectivas unidades.  
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 Outra consideração relevante no que diz respeito à demanda de tráfego do campus, 

reside no fato de que foi adotada, também, como premissa que a utilização de um dos 

portões, Norte ou Sul, para obter acesso ao campus implicaria na utilização do mesmo para 

a saída do campus. Ou seja, o usuário com destino a Faculdade de Direito que obteve 

acesso ao campus através do Portão Norte, obrigatoriamente, sairia do campus através do 

Portão Norte. Considera-se razoável a adoção desta premissa uma vez que um usuário que 

encontre maiores facilidades de deslocamento da cidade para o campus através de um 

trajeto que termina em um dos portões de acesso ao campus em específico, este 

preferencialmente optaria pelo mesmo trajeto para retornar, ou seja, sairia pelo mesmo 

portão pelo qual teve acesso. A exceção a esta premissa se aplica aos casos de tráfego de 

passagem, onde, logicamente, os usuários cruzam o campus entrando por um portão e 

saindo pelo outro. 

 Portanto, buscando expor todos os aspectos e variáveis intervenientes no processo 

de desenvolvimento dos modelos e tendo designado os respectivos tratamentos, 

encaminha-se, então, para a etapa de sugestão dos modelos.  

 
 

2. PROPOSIÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO 
 

 Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o conceito de simulação de 

sistemas. Assim, para a obtenção do modelo operacional que representasse o sistema de 

trânsito do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora foi utilizado, como 

anteriormente citado, o software Arena, por este ser amplamente empregado no mercado, 

possuir vasta literatura a respeito da sua aplicação, possuir uma interface amigável e estar 

disponível em sua versão de estudante ao acadêmico em questão. 

 A fim de atender os propósitos de desenvolvimento deste trabalho, abordou-se a 

representação dos sistemas de trânsito do campus universitário em dois momentos, antes e 

após as obras de adaptação do anel viário. Deste modo, originaram-se dois modelos que 

serão apresentados ainda neste capítulo. 

 Assim, além de representar o funcionamento de ambos os sistemas, pôde-se 

demonstrar ainda como os estudos de simulação podem ser utilizados para projetar novos 

sistemas e/ou modificar e melhorar a operação de sistemas já existentes. 

 A seguir, descreve-se a estrutura de cada um dos modelos propostos. Estes modelos 

representam as características mais marcantes das operações de trânsito do campus da 

Universidade de acordo com as respectivas políticas adotadas. Estes levam em 

consideração, ainda, os recursos disponíveis (segmentos da via), as capacidades de cada 
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trecho da via, o tempo de percurso de cada trecho e as demandas existentes, tudo conforme 

descrito no tópico de caracterização do sistema de trânsito do campus da UFJF. 

 É válido, porém, antes de se iniciar a descrição dos modelos propostos, explicitar 

que o Arena utiliza, basicamente, elementos denominados “módulos”, que são subdivididos 

em dois tipos. O primeiro tipo refere-se aos módulos de fluxograma. Estes são 

seqüenciados, podendo ser repetidos, conforme a lógica de programação e posteriormente 

editados para adequação das funções desejadas. Já o segundo tipo, faz referência aos 

módulos de dados. Estes módulos possuem grande semelhança ao formato de uma planilha 

eletrônica, e possibilitam a inclusão e alterações de dados.  

 

2.1. Lógica do modelo representativo do sistema antes das obras de adaptação 
 

 Este modelo retrata o sistema de trânsito do anel viário do campus universitário sob 

atuação da política de tráfego em sentido duplo. São retratados ainda neste modelo, além 

dos diversos segmentos de via e das unidades de ensino, recursos como as rotatórias, que 

atuavam como dispositivos de controle de conflitos nas intersecções, e os trevos, que 

viabilizavam o cruzamento de pistas. 

 Cabe ressaltar que o trecho da via onde havia o cruzamento de pista para acesso à 

Faculdade de Educação Física e Desportos foi dividido em segmentos menores a fim de se 

obter uma representatividade mais fidedigna do modelo e que esta aproximasse ainda mais 

das condições reais de operação do trânsito no anel viário do campus. 

 

2.1.1. Geração de veículos, definição da rota e ocupação da via 
 
 A entrada de veículos no sistema se dá através dos portões de acesso Norte e Sul, 

que é representada pelo módulo de fluxograma Create. Cada entidade (veículo) ao entrar no 

sistema recebe um atributo (módulo Assign) que determinará sua seqüência de operações, 

ou mais propriamente, seu roteiro de tráfego no interior do campus. O módulo de fluxograma 

Route é responsável por movimentar a entidade, de acordo com o atributo recebido, através 

do sistema ao local de destino designado. 

 

Norte e Portao Sul
Create Portao

Assign 1 Route 1

0       
Figura 4.3 – Lógica do modelo de geração de veículos no sistema e de definição das rotas 
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 A movimentação das entidades no interior do sistema, como já descrito, se dá de 

acordo com o atributo por ela recebido. A cada atributo recebido existe um roteiro 

associado. Estes roteiros são cadastrados no módulo de dados Sequence do modelo 

desenvolvido. Este cadastro constitui-se no registro dos diversos locais de destino da 

entidade dentro do sistema, dispostos seqüencialmente. 

 Estes locais de destino podem ser vistos, de acordo com este modelo, como os 

diversos trechos de via que fazem a ligação entre as unidades de ensino, ou entre estas e 

qualquer outro recurso do sistema, como rotatórias, segmentos de via, entre outros já 

descritos. 

 

Portao Norte
Entrada pelo

Process Trecho
Enter 1

Leave 1Hold 1 Release 1Decide Qual Destino?

Pa rt In d e x ==4
Pa rt In d e x ==5

Els e

Hold 1PN

     0

 
Figura 4.4 – Lógica do modelo de ocupação de um trecho da via 

 

 Para o módulo de fluxograma Route funcionar em sintonia com o módulo de dados 

Sequence, os locais de destino foram representados pelo módulo de fluxograma Enter. 

Assim cada trecho da via, cada unidade de ensino, ou outro segmento qualquer, será, neste 

modelo de forma geral, composto por uma estrutura lógica constituída por um módulo de 

fluxograma Enter e um módulo de fluxograma Leave, além de outros. O módulo de 

fluxograma Leave é utilizado, neste modelo, para transportar as entidades de acordo com as 

respectivas seqüências associadas do atual local ocupado por estas para um outro local de 

destino. Cada segmento da via será representado por um módulo de fluxograma Process 

(ocupa o recurso e provoca uma espera de tempo de acordo com o tempo de 

processamento, neste caso tempo de percurso), que terá atribuído um tipo de recurso único. 

Assim, todo segmento da via que for detalhado neste modelo terá um recurso distinto a ele 

associado. 

 Na Figura 4.4 tem-se a lógica utilizada para representar o trecho de entrada pelo 

Portão Norte do campus. O módulo de fluxograma Decide é utilizado nesta lógica para 

verificar qual o atributo pertencente às entidades que passam por aquele trecho a fim de que 

estas sigam em frente, de acordo com as respectivas seqüências, para um dos módulos de 

fluxograma Hold. Este recurso (Decide) será largamente utilizado no modelo quando houver 

a necessidade de identificar de acordo com o tipo de entidade e sua seqüência qual a 

condição de capacidade limite a ser satisfeita pelo segmento de via posterior para que esta 
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entidade possa seguir adiante no seu percurso. O módulo de fluxograma Hold irá deter a 

entidade no trecho da via em que se encontrar até que as condições para seguir adiante 

sejam satisfeitas. Estas condições estão relacionadas à capacidade do segmento de via 

posterior ao segmento atual comportar a entidade ou não. Uma vez atendida as condições 

especificadas no módulo Hold, o recurso, então, é liberado (módulo de fluxograma Release) 

para que outras entidades possam ocupá-lo. A entidade liberada encaminha-se para o 

módulo de fluxograma Leave, onde, de acordo com a seqüência a ela associada, seguirá 

para outro segmento de via. 

 A seguir, a Figura 4.5 apresenta a lógica adotada para representar as duas faixas de 

circulação de veículos que realizam a ligação entre o trevo (rotatória) da Faculdade de 

Economia e Administração às proximidades da Faculdade de Direito, e a ligação entre as 

proximidades da Faculdade de Direito ao trevo de Faculdade de Economia e Administração, 

respectivamente. A expressão proximidades da Faculdade de Direito foi adotada na 

descrição desta parte do modelo porque o sistema, que se busca representar, possuía uma 

área de cruzamento de pista em frente ao estacionamento desta faculdade. Desta forma, 

considerou-se importante detalhar este trecho a fim de obter, através da experimentação, 

resultados que absorvessem os impactos deste como também dos outros pontos de 

conflitos para efeito da análise que se deseja realizar. Os blocos de fluxograma da Figura 

4.5 realizam funções semelhantes as já descritas anteriormente. 

 

Facul Direito
Trevo FEA para

para Trevo FEA
Facul Direito

Enter 10

Enter 11

Leave 10

Leave 11

Hold 10

Hold 11

Release 10

Release 11

     0

     0  
Figura 4.5 – Lógica do trecho entre a Faculdade de Economia e Administração à Faculdade de Direito 

em sentido duplo de tráfego 

 

2.1.2. Trechos de cruzamento de pista e das unidades de ensino associadas 
 

 A Figura 4.6 demonstra a lógica que busca retratar o trecho em frente ao 

estacionamento da Faculdade de Direito que representava uma zona de conflito, uma vez 

que os usuários cruzavam a pista em seus veículos indiscriminadamente de acordo com 

suas necessidades. Um outro trecho sob as mesmas condições de utilização (zona de 

conflito com cruzamento de pista) era o trecho que permitia o acesso à Faculdade de 

Educação Física e Desportos, que por sua vez também foi considerado no modelo. 
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Direito
Process  EntradaEnter 400 Leave 400

Enter 401

Enter 402

Direito
Process  Saida

Direito Cruzamento
Process  Saida

Leave 401

Leave 402

Leave 403Enter 403

Hold 401

Release 400

Release 401

Hold 4021

Hold 403

Release 402

Release 403

Direito Cruzamento
Process  Entrada

Direito?
Decide True

False

Hold 65

Portao Norte?
Decide Para True

False

Direito2?
Decide True

False

Hold 402

     0

     0

     0

     0

0      

     0

0      

     0

0      

     0

 
Figura 4.6 – Lógica do trecho da zona de conflito em frente à Faculdade de Direito 

 

 A estrutura lógica deste submodelo segue o mesmo raciocínio adotado para os 

trechos descritos anteriormente, ou seja, os blocos de fluxograma são utilizados para 

corresponderem às mesmas funções já citadas. 

 Nota-se que quando uma entidade passa pelo bloco de fluxograma de processo, 

nomeado Process Entrada Direito, e ocupa o recurso referente a este processo, verifica-se 

se esta entidade tem como objetivo exercer algum tipo de atividade na Faculdade de Direito 

(Decide). Caso o resultado da verificação seja positivo, a entidade libera o recurso que está 

ocupando e segue para a atividade da Faculdade de Direito (segundo a interação dos 

seguintes blocos: Leave – Route – Sequence - Enter). Para este caso nenhum tipo de 

condição restritiva quanto à capacidade necessita ser avaliada uma vez que, durante a 

caracterização do sistema, adotou-se a premissa de capacidade infinita para as unidades de 

ensino ao perceber que esta decisão não traria impactos aos resultados e 

conseqüentemente ao tipo de análise que se pretende realizar. Caso contrário, a entidade 

não for exercer atividades na Faculdade de Direito, esta irá verificar se a condição 

especificada no bloco Hold 65 está sendo atendida para daí então liberar o recurso e seguir 

para o segmento de via posterior, que neste caso é representado pelo bloco de fluxograma 

de processo batizado como Process Saída Direito. 



 34

 As unidades de ensino (Faculdade de Direito e Faculdade de Educação Física e 

Desportos) que possuíam em seus trechos de acesso zonas de conflito com cruzamento de 

pista são representadas segundo a mesma estrutura lógica que é apresentada na Figura 4.7 

que segue. 

     

Faculdade Direito
Ativ idade

Process Delay

Direito
Hold da Atividade

Direito
Enter Atividade

Direito
Leave Atividade

Norte2?
Decide Saida pelo Portao True

False

Direito2
Hold Atividade

0      

     0     0

 
Figura 4.7 – Lógica representativa da unidade de ensino da Faculdade de Direito 

 

 Deve-se perceber que a atividade relativa à unidade de ensino da Faculdade de 

Direito (Figura 4.7), assim como as demais atividades de outras unidades representadas no 

modelo, é representada por um módulo de fluxograma Process (que apenas provoca uma 

espera – Delay). Este módulo sendo utilizado como função delay (espera) não requisita a 

alocação de tipo algum de recurso. Sua adoção neste sentido foi devido a um dos focos de 

interesse deste estudo ser referente à utilização do anel viário do campus em exclusivo, 

desconsiderando-se as demais instalações existentes no campus. Caso as unidades de 

ensino fossem representadas de forma a gerar a alocação de algum tipo de recurso, isto 

acarretaria distorções nos resultados relativos à utilização do sistema que se propôs 

estudar. 

 O módulo de fluxograma Decide da Figura 4.7 tem a função de verificar por onde o 

veículo irá deixar o campus. Esta verificação irá influenciar no tipo de condição (Hold) que 

deverá ser atendida para que este abandone a unidade de ensino em questão. Já o tipo de 

condição está relacionado ao tipo de manobra que o condutor do veículo terá que realizar. 

Caso o veículo tenha que cruzar a pista, o tráfego nos segmentos que dão acesso à unidade 

de ensino tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário deverá ser nulo e o 

segmento de via que o veiculo irá ocupar comportá-lo dentro do limite de sua capacidade. 

Mas caso o veículo for sair da unidade de ensino pela mão da direita, ou seja, sem cruzar a 

pista, basta apenas não haver tráfego no sentido anti-horário no segmento posterior ao que 

seu condutor deseja ocupar e o seguimento que passará ocupar comportá-lo dentro do 

limite de sua capacidade.  Tão logo as condições necessárias sejam satisfeitas o veículo 

deixa a unidade de ensino (Release – Leave) e continuará seguindo seu roteiro com destino 

à saída do sistema por um dos portões. 
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2.1.3. Rotatórias e unidades de ensino associadas 
 

 Algumas unidades de ensino do campus tinham seu acesso realizado por meio de 

rotatórias. As rotatórias existentes no anel viário antes das obras de adaptação do sistema 

de trânsito foram retratadas pelo modelo segundo a estrutura lógica (Figura 4.8) 

apresentada a seguir. 

 

Rot 1Quad0
ProcessEn te r 1 0 0 L e a v e  1 0 0

En te r 1 0 1 En te r 1 0 2Rot 1Quad1
Process

Rot 1Quad2
Process

Rot 1Quad3
Process

L e a v e  1 0 1 L e a v e  1 0 2

L e a v e  1 0 3En te r 1 0 3Ho l d  1 0 0

Ho l d  1 0 1

Re l e a s e  1 0 0

Re l e a s e  1 0 1 Ho l d  1 0 2

Ho l d  1 0 3

Re l e a s e  1 0 2

Re l e a s e  1 0 3De c i d e  ICH ICE?
Tr ue

Fals e

Po rta o  No rte ?
De c i d e  Sa i d a  p e l o Tr ue

Fals e

Ho l d  1 0 1 0

Ho l d  1 0 3 0

Po rta o  No rte ?
De c i d e  Re to rn a r Tr ue

Fals e

     0

     0      0

     0

0      

     0

0      

     0

0      

     0

 
Figura 4.8 – Rotatória de acesso às unidades de ensino do ICH / ICB / ICE / Eng / Arq 

  

 Para retratar a utilização destes dispositivos de controle de conflitos (interseções) da 

maneira mais fiel que se pode considerar, dividiram-se as rotatórias, cada uma, em quatro 

quadrantes, e assim estas foram modeladas. 

 Cada quadrante é considerado um pequeno segmento de via e possui desta forma 

um recurso relacionado a ele. A ocupação destes recursos é condicionada também à 

capacidade destes em processar as entidades (veículos) no tempo. Da mesma forma como 

anteriormente descrito, os módulos de fluxograma Decide identificam o atributo que 

acompanha cada entidade e de acordo com o valor identificado o tipo de condição (Hold) a 

ser satisfeita para que esta possa deixar o recurso que ocupa muda. Isto porque cada 

condição imposta a uma entidade está relacionada com o segmento de via subseqüente no 

roteiro adotado por esta, que por sua vez está relacionado com o atributo que recebe ao 

entrar no sistema. 

 A Figura 4.8 representa a estrutura lógica adotada para retratar as condições de 

acesso, utilização e saída das unidades de ensino que tinham seu acesso facilitado pela 

utilização das rotatórias. 

As unidades de ensino (Instituto de Ciências Humanas, Biológicas e Exatas, 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura) aqui retratadas possuem uma peculiaridade a mais 

do que as demais. Isto ocorre porque não necessariamente o local por onde uma entidade 

teve acesso à unidade de ensino será o local por onde esta o abandonará. O exemplo desta 
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ICE ENG
Atividade ICB

Hold da

AR Q
IC B IC E EN G
Ativ idade IC H

Proc ess  D elay

ICH ICE
Enter Atividade

ICE
Atividade ICH

Leave
Ciencias Humanas?

Decide Instituto de True

Fals e

ICH
Hold Atividade

0      

     0     0

 
Figura 4.9 – Lógica representativa das unidades de ensino do ICH / ICB / ICE / Eng / Arq 

 

ocorrência são as entidades que desenvolvem suas atividades no ICH. Estas têm acesso 

através da rotatória associada, porém a única opção de saída é próxima ao Portão Norte 

pelo Centro de Línguas da Universidade. 

 Desta forma percebe-se na Figura 4.9 que de acordo com o local de realização das 

atividades (Decide), as entidades são submetidas às diferentes condições especificadas 

(Hold) para deixar a área referente à unidade de ensino (Process Delay). Estas diferentes 

especificações estão agora também relacionadas aos diferentes locais de retorno das 

atividades ao anel viário do campus (pela rotatória ou pelo Centro de Línguas). Depois de 

satisfeitas as condições, conforme já citado, as entidades deixam o trecho ou local em que 

se encontram para se dirigirem ao próximo local de destino. 

 

2.1.4. Trevos de acesso e contorno do anel viário 
 

 Outros recursos abstraídos do sistema para o modelo desenvolvido foram os trevos 

de acesso e de contorno situados próximos ao Portão Norte e ao Portão Sul, 

respectivamente. A lógica adotada para representar ambos os trevos é muito similar ao 

apresentado até o momento. Foram detalhados os trechos da via que compõe cada um dos 

trevos e impostas condições (Hold) para transposição de segmentos também de acordo com 

o tipo de manobra (Decide - atributo) a ser realizada pelos veículos (entidades). 

 A Figura 4.10 apresenta a lógica do submodelo que representa o trevo de acesso Sul 

do anel viário. A lógica adotada é semelhante às demais já apresentadas, porém com 

condições de transposição dos segmentos de via muito mais restritivos. Isto porque este 

local é uma área concentrada de intersecções que por esta razão necessitou ser muito bem 

detalhado através de pequenos segmentos de via que comunicam entre si. A seguir a 

representação desta lógica. 
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Se n ti do  1
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Figura 4.10 – Lógica representativa do trevo de acesso ao Portão Sul da Universidade 

 

2.1.5. Saída do sistema 
 

 A saída dos veículos do sistema, assim como o acesso a este, se dá através dos 

portões Norte e Sul de forma independente, e esta é representada pelo módulo de 

fluxograma Dispose da mesma forma. Assim, cada entidade (veículo) ao completar todo o 

trajeto, determinado pelo atributo que a acompanha, deixará o sistema por um dos módulos 

de fluxograma Dispose, já que cada um destes faz referência a um dos portões de acesso 

ao campus da Universidade. 

 A seguir a lógica (Figura 4.11) representativa da saída do veículo do sistema pelo 

Portão Norte. 

 

Enter 17 Norte2
Dispose Portao

Enter 15 Leave 15
Norte

Saida pelo Portao
Process Trecho

0      
      0

Figura 4.11 – Lógica do modelo para a saída do sistema pelo Portão de Acesso Norte 
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 Como a dinâmica de trânsito do ambiente externo ao campus não foi considerada 

neste estudo, o modelo que representa o trecho de saída do campus através do Portão 

Norte, bem como foi realizado para o Portão Sul, não apresenta o bloco de fluxograma Hold, 

uma vez que se considerou o ambiente exterior ao campus como possuindo capacidade 

infinita de recursos capaz de comportar toda a demanda de ocupação por veículos, não 

representando, assim, uma restrição ao problema. 

 Desta forma, a entidade, ao seguir através do trecho (bloco Process atuando como 

Seize - Delay - Release) para Saída através do Portão Norte, ocupará o recurso 

correlacionado por determinado tempo e o liberará logo em seguida, quando é, enfim, 

retirada do sistema. 

 

2.2. Lógica do modelo representativo do sistema após as obras de adaptação 
 

 Este modelo retrata o sistema de trânsito do anel viário da Universidade de Juiz de 

Fora sob a atuação da política de tráfego em sentido único. Nota-se que a estrutura lógica, 

como um todo, entre os modelos não muda, porém a forma como se detalha cada um 

destes é bem diferenciada. 

 Isto ocorre porque, com as obras de adaptação do anel viário, a infra-estrutura 

disponível para a operação deste sofreu significativas alterações. Os trevos e trechos que 

permitiam o cruzamento de pistas foram extintos ou adaptados a fim de eliminar-se qualquer 

tipo de conversão à esquerda ao longo do anel viário. Deste modo, as rotatórias foram 

também substituídas por trevos de conversão à direita. 

 Portanto, a partir da eliminação das conversões à esquerda ao longo do anel viário, e 

conseqüentemente das intersecções entre pistas, foi permitido desenvolver um modelo de 

simulação computacional com menor nível de detalhamento, que por sua vez acarretou na 

redução significativa do grau de complexidade deste modelo. E precisamente embasado por 

conselhos da literatura na área, que aconselha inserir complexidades aos modelos à medida 

que estas possam causar distorções significativas nos resultados que se deseja analisar, é 

que a representação das lombadas instaladas ao longo do anel viário foi descartada neste 

modelo.  

  

2.2.1. Geração de veículos, definição da rota, ocupação da via e saída do 
sistema 

 
 Assim como no modelo anterior, as entidades (veículos) são geradas (Create) 

representando a entrada destas no sistema através do Portão Norte ou do Portão Sul, 
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recebem um atributo (Assign) que representa o roteiro a ser percorrido pelos veículos dentro 

do sistema. O módulo de fluxograma Route atua novamente como o responsável pela 

locomoção dos veículos entre os diversos trechos do anel viário, ou seja, movimenta a 

entidade para o local de destino (Enter) designado de acordo com a seqüência (módulo de 

dados Sequence) determinada pelo atributo. 
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Figura 4.12 – Lógica do submodelo representativa do sistema de trânsito em sentido único 

 
 Ao percorrer um trecho da via (Process), o veículo ocupa parte da capacidade do 

recurso a este trecho associado por um determinado instante de tempo. Passado este 

tempo, caso na haja duas opções ou uma bifurcação da via (Decide), o veículo verifica a 

capacidade do trecho subseqüente. Caso a condição especificada (Hold) seja atendida, o 

veículo libera (Release) então o recurso que ocupa e segue o seu percurso adiante (Leave) 

passando, conforme seu roteiro, para outro trecho (Enter) onde passa a ocupar o recurso 

relacionado. Caso ocorra o contrário (condição não atendida), o veículo aguarda a condição 

ser satisfeita para enfim seguir em frente no seu percurso. No caso de haver uma bifurcação 
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da via, ou seja, o veículo ter duas opções para seguir em frente, este, de acordo com o 

roteiro pré-programado (atributo), irá se submeter à verificação de seu roteiro (Decide) para 

que de acordo com este roteiro se determine qual das diferentes condições (Hold) devem 

ser satisfeitas para que o veículo possa seguir adiante. Estas condições variam conforme a 

capacidade estática de veículos do segmento de via. 

 Após percorrer toda a rota pré-estabelecida (módulo de dados Sequence), o veículo 

dirige-se a um dos portões de acesso para, enfim, sair do sistema (Dispose). 

 

2.2.2. Trevos de acesso às unidades e as respectivas unidades 
 

 No desenvolvimento deste trabalho, foi levado em consideração que a maior parte 

dos usuários do sistema fariam uso das instalações referentes às unidades de ensino, com 

a exceção apenas daqueles que utilizam a via do campus como tráfego de passagem. 

 Com as adaptações no sistema de trânsito do anel viário do campus da Universidade 

de Juiz de Fora, as condições para acesso a estas unidades de ensino foram afetadas. A 

nova configuração estabelecida para acesso a estas unidades deu origem ao submodelo 

apresentado na Figura 4.13. 

 Todos os trevos para acesso às unidades de ensino foram subdivididos em três 

partes (Process): P0, opção de seguir adiante, P1, opção de entrar na respectiva unidade de 

ensino e P2, opção pela qual se dá a saída da unidade de ensino em questão. 

 As unidades de ensino representadas (Process) neste submodelo são estruturadas 

da mesma forma como no modelo anterior. Não há alocação de recursos nestas unidades 

uma vez que, conforme já descrito, causariam ruídos indesejáveis nos resultados da 

experimentação. Assim, no modelo as atividades atuam apenas como tempo de espera dos 

veículos devido à execução das respectivas atividades. 

 Visto que as intersecções entre os segmentos de via e os cruzamentos de pista que 

davam acesso às unidades de ensino foram eliminados e substituídos pela adoção dos 

trevos retratados neste submodelo (Figura 4.13), a saída dos veículos destas unidades ficou 

restrita a um único sentido e, conseqüentemente, restrita à verificação apenas da 

capacidade das partes P2 dos respectivos trevos (Hold), o que acarretou na simplificação 

relativa deste modelo. 
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Figura 4.13 – Lógica do submodelo representativo das unidades de ensino e seus respectivos trevos de acesso 
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CAPÍTULO V 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

1. VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO 
 
 Uma vez que uma série de pressupostos e de simplificações foi realizada acerca do 

comportamento real dos sistemas para o desenvolvimento dos modelos apresentados, duas 

etapas se fazem prioritárias antes de se utilizar estes modelos para efeito das análises em 

torno dos resultados obtidos com a simulação propriamente dita. São estas a validação e a 

verificação dos modelos. Sendo que a primeira pode se dar em dois níveis e momentos 

distintos. Trata-se da validação conceitual e da validação operacional dos modelos.   

 A validação conceitual dos modelos incidiu sobre questões relativas aos tipos de 

considerações realizadas durante a etapa de abstração dos modelos ante os sistemas 

operantes em seus respectivos momentos, como o nível de detalhamento adotado para os 

modelos e o escopo para desenvolvimento destes. Ainda sobre estas questões, foi avaliada 

a representatividade dos modelos, de forma adequada e de acordo com os objetivos da 

simulação, frente aos sistemas a serem simulados. 

 A verificação dos modelos consistiu, justamente, em avaliar se a série de 

pressupostos e de simplificações adotadas durante a etapa de abstração dos modelos foi 

corretamente implementada nos modelos computacionais, de modo a assegurar que estes 

modelos operassem da forma como se esperava que estes operassem. 

 No entanto, a validação operacional dos modelos, que, em suma, é verificar o 

desempenho real do sistema e compará-lo ao do modelo, não foi abordada neste trabalho. 

Isto devido ao fato de que a coleta, análise e tratamento dos dados não fazem parte do 

escopo do trabalho, e, portanto, este fato impossibilita a análise dos comportamentos reais 

de ambos os sistemas que se propôs modelar a fim de compará-los com os resultados 

obtidos pelos modelos. 

 Deste modo, neste trabalho, a validação permaneceu restrita ao julgamento crítico do 

que foi modelado, e a verificação relacionada à análise do modo como o modelo foi 

implementado, e assume-se a partir de então que os modelos desenvolvidos são 

considerados representativos das diferentes políticas de tráfego adotadas para o sistema de 

trânsito da Universidade, bem como da infra-estrutura disponível para tal. 
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2. GERAÇÃO DE RESULTADOS PARA CENÁRIOS ALTERNATIVOS 
 
 Neste tópico são considerados aleatoriamente 2 (dois) cenários para a simulação e a 

avaliação das condições oferecidas para tráfego por cada um dos sistemas. 

 Para a análise de cada modelo sob atuação de cada um destes cenários foram 

adotados e mantidos inalterados certos aspectos como a forma de distribuição das 

probabilidades das rotas adotadas por cada usuário (conforme apresentado na Tabela 4.1), 

como a distribuição de probabilidade da velocidade de tráfego no campus, que segue a 

distribuição triangular com parâmetros a = 30 Km/h, b = 50 Km/h, m = 40 Km/h, onde a é o 

valor mínimo, b, o máximo, e m, o mais provável, e como a forma de distribuição das 

probabilidades do intervalo de tempos entre chegadas, para o qual adotou-se a distribuição 

exponencial que é normalmente aceita em estudos desta natureza. Cabe ainda citar que nos 

trevos e nas rotatórias retratados pelos modelos a velocidade de tráfego mais provável 

admitida foi de m = 15 Km/h. Assim, para estes dispositivos tem-se: a = 10 Km/h, b = 20 

Km/h e m = 15 Km/h. Todas estas informações fazem parte do conjunto de premissas 

assumidas para o desenvolvimento deste trabalho. 

 Assim, os cenários configurados e adotados para a simulação são: 

 

 - Cenário 1: intervalo entre chegadas de 20 (vinte) segundos em média segundo a 

distribuição de probabilidade exponencial, sendo este intervalo considerado para cada um 

dos portões de acesso ao campus, ou seja, tem-se para este cenário uma taxa média de 

chegada de 6 (seis) veículos por minuto no sistema. 

 - Cenário 2: intervalo entre chegadas de 12 (doze) segundos em média segundo a 

distribuição de probabilidade exponencial, sendo este intervalo considerado para cada um 

dos portões de acesso ao campus, ou seja, tem-se para este cenário uma taxa média de 

chegada de 10 (dez) veículos por minuto no sistema. 

 

 Nota-se, portanto, que como fator variável em cada cenário tem-se apenas a taxa de 

chegada de veículos em cada um dos portões de acesso ao campus.  

 Desta forma, foram realizados os experimentos com ambos os modelos buscando a 

partir destes avaliar o nível de serviço oferecido pelo anel viário do campus no que tange à 

acessibilidade às unidades e conseqüentemente o tempo despendido para este fim. 

 Cabe ressaltar que estes resultados são representativos do tempo médio total 

despendido pelos usuários com o percurso de cada uma das rotas estabelecidas para obter 

acesso a uma das unidades de ensino em questão, bem como para sair do sistema a partir 

destas unidades.  
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 Vale ressaltar, também, que uma das premissas adotadas, durante a caracterização 

do sistema, para o estabelecimento de cada uma das rotas adotadas pelos usuários foi a de 

que o portão de acesso utilizado para a saída do usuário do sistema é o mesmo que este 

utilizou para entrar. As exceções ficam por conta daqueles usuários que utilizam a via do 

campus como tráfego de passagem, e desta forma não fazem uso de qualquer das unidades 

de ensino. Estes têm acesso por um dos portões de acesso e saem por outro. Além disso, 

para cada uma das rotas estabelecidas respeitou-se o critério da adoção do menor caminho 

de deslocamento. 

 Para cada cenário foram realizadas 5 replicações com rodadas de 10 horas cada, o 

que resultou em um total de 50 horas de simulação por cenário para cada modelo. 

 Os resultados obtidos com a experimentação dos modelos para cada um dos 

cenários foram apresentados graficamente, de forma conjunta, a fim de permitir realizar 

análises comparativas do nível de serviço oferecido por cada um destes frente às condições 

de tráfego assumidas. Uma comparação com valores obtidos por meio de simples cálculos 

baseados na razão entre a distância percorrida e a velocidade média de circulação mais 

provável no trecho também foi permitida. Os resultados destes cálculos também foram 

dispostos graficamente e representados pela legenda nomeada como “Cenário Estático”. 

 Os resultados da simulação considerados pertinentes à análise do nível de serviço 

oferecido pelas diferentes políticas de trânsito adotadas no anel viário do campus da 

Universidade foram àqueles relativos aos tempos de permanência das entidades (veículos) 

no sistema, ou seja, ao tempo despendido com a circulação nesta via do campus. 

Notificando, novamente, que neste caso o sistema considerado é composto tão somente 

pelo anel viário do campus e seus recursos, bem como os portões de acesso ao campus.   

 

2.1. Resultados da simulação para o modelo representativo do sistema de 
trânsito em duplo sentido de circulação 
  

 O gráfico (Figura 5.1) apresenta os resultados da experimentação para o modelo que 

retrata a política de tráfego de veículos em sentido duplo, vigente até bem pouco tempo 

atrás no anel viário do campus universitário. São apresentados, ainda, além dos resultados 

da simulação para ambos os cenários assumidos, os resultados obtidos com a realização de 

simples cálculos (conforme mencionado no item 2), desconsiderando-se qualquer 

interferência nos resultados causados pela variabilidade do comportamento dos usuários ou, 

ainda, pela variabilidade do tempo de espera em zonas de conflito ou intersecções 

(rotatórias ou trevos) existentes no sistema. 

 Com o intuito de facilitar as análises acerca dos gráficos, as nomenclaturas utilizadas 

no eixo das abscissas destes serão detalhadas e explicadas na Tabela 5.1. 
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Nomenclatura 
de Rota 

Origem Destino Retorno 

PN – ICH Portão Norte Instituto de Ciências Humanas Portão Norte 

PN – ICE Portão Norte 
 

Instituto de Ciências Biológicas, Exatas, Faculdade 

de Engenharia e Arquitetura 
Portão Norte 

PN – FAEFID Portão Norte Faculdade de Educação Física e Desportos Portão Norte 

PN – DIREITO Portão Norte Faculdade de Direito Portão Norte 

PN – FEA Portão Norte 
 

Faculdade de Economia e Administração, Centro de 

Ciências da Saúde 
Portão Norte 

PS – PN Portão Sul - Portão Norte 

PN – Os Portão Norte - Portão Sul 

PS – ICH Portão Sul Instituto de Ciências Humanas Portão Sul 

PS – ICE Portão Sul 
 

Instituto de Ciências Biológicas, Exatas, Faculdade 

de Engenharia e Arquitetura 
Portão Sul 

PS – FAEFID Portão Sul Faculdade de Educação Física e Desportos Portão Sul 

PS – DIREITO Portão Sul Faculdade de Direito Portão Sul 

PS – FEA Portão Sul 
 

Faculdade de Economia e Administração, Centro de 

Ciências da Saúde 
Portão Sul 

 

Tabela 5.1 – Nomenclatura das rotas 
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Figura 5.1 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema obtido com a política de trânsito em duplo sentido 
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 Uma vez que o modelo considerou todas as intersecções existentes nas vias, como 

rotatórias, trevos e cruzamentos de pista, já era de se esperar que os resultados, 

relacionados ao tempo de permanência dos usuários, apresentados através da simulação 

do modelo fossem ser maiores do que os resultados apresentados pelos simples cálculos 

(razão da distância pela velocidade média considerada). 

 De modo genérico, pode-se concluir que o aumento do fluxo de tráfego de veículos 

acarreta impactos diretos no tempo de permanência dos veículos no sistema. Porém, pode-

se observar ainda que uma pequena variação no fluxo de tráfego impacta de forma mais 

sensível os tempos de permanência dos usuários que utilizam as rotas com origem pelo 

Portão Sul do que àqueles que utilizam as rotas originárias do Portão Norte. 

 Acredita-se que o motivo que condiciona esta reação mais brusca esteja relacionado 

com o maior número de zonas de conflito encontradas por veículos que aderem a estas 

rotas, principalmente com relação ao trevo de acesso ao anel viário pelo lado sul do 

campus. Este trevo pode ser destacado como uma das principais zonas de conflito 

existentes no sistema de trânsito que adotava como política o sentido duplo de circulação de 

veículos. 

 

2.2. Resultados da simulação para o modelo representativo do sistema de 
trânsito em único sentido de circulação 
  

 Ao contrário do sistema vigente anteriormente, o sistema atualmente em vigor 

eliminou todas as conversões à esquerda existentes na via, além de adotar a política de 

tráfego de veículos em sentido único. 

 Desta forma o modelo buscou retratar esta nova realidade, e quando submetido à 

experimentação para a comparação entre o desempenho de ambos os sistemas, com base 

nos 2 (dois) cenários assumidos, apresentou os resultados que serão mostrados no próximo 

gráfico (Figura 5.2). 

 Estes resultados comprovam a natureza dinâmica do sistema uma vez que é 

percebida a variação de seu comportamento à medida que o fluxo de tráfego também sofre 

alterações. Mais uma vez, até como esperado, os tempos de permanência dos veículos no 

sistema, obtidos através da simulação, são maiores que os tempos obtidos analiticamente 

(Cenário Estático).  

 Isto ocorre devido ao fato de que o modelo desenvolvido buscou abstrair os 

afunilamentos de pista existentes ao longo da via, como também as interferências e 

consecutivos efeitos desencadeados pelo comportamento de um veículo no comportamento 

do outro. Estas últimas considerações estão relacionadas à questão física de que dois 
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corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo aliado à questão dinâmica de que a 

velocidade do percurso não é uniforme durante todo este. 
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Figura 5.2 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema obtido com a política de trânsito em sentido único 

 

 Porém, o que se pode perceber, ainda, é que, por se tratar de um sistema cujas 

zonas de conflito, ou intersecções, da via foram eliminadas, as oscilações dos resultados 

obtidos são menos perceptíveis quando comparados os respectivos cenários. O que 

acarretou ainda em uma maior aproximação relativa entre os resultados obtidos com a 

simulação e àqueles obtidos analiticamente.  

 

2.3. Comparação dos resultados fornecidos pelos modelos para ambos os 
cenários 

 

 Os gráficos (Figura 5.3 e Figura 5.4) a seguir permitem uma avaliação comparativa, 

para ambos os cenários assumidos, de qual o impacto da alteração da política de trânsito e 

das obras de adaptação, com relação ao nível de atendimento da via em questão, no que 

diz respeito ao tempo médio de circulação dos usuários desta.  

 Cabe, ressaltar mais uma vez que os resultados apresentados não são condizentes 

com a realidade do fluxo de tráfego do campus, uma vez que não foi realizado estudo algum 

acerca da real demanda de tráfego do campus e a Universidade não possuía estas 

informações disponíveis. Estes resultados são teóricos e obtidos a partir da adoção de 

certas hipóteses (cenários), desconsiderando-se horários de pico, a real origem-destino dos 



 48

veículos que trafegam pelo campus, dentre outros fatores que devem ser considerados em 

um estudo de caso sob condições realistas. 

 A Figura 5.3 apresentam os resultados obtidos com a simulação de ambos os 

modelos para o cenário 1, ou seja, supondo taxa de chegada de 6 (seis) veículos por minuto 

distribuídos exponencialmente. 
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Figura 5.3 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema para o Cenário 1 entre ambas políticas de trânsito  

 

 Observa-se que, para este cenário em questão, os usuários que utilizam alguma das 

unidades de ensino do campus tiveram seu tempo médio de circulação majorados com a 

alteração da política do sistema de trânsito do anel viário do campus para tráfego em 

sentido único. 

 Já para aqueles que utilizam a via como tráfego de passagem, os tempos médios de 

permanência no campus foram minorados. Isto se deve ao fato de que a política de tráfego 

em sentido duplo oferecia para as respectivas rotas (PN – PS e PS – PN) alguma 

interferência, ou zona de conflito, ao longo da via. Estas zonas de conflito, por vezes, 

obrigavam os usuários a esperarem a oportunidade para seguir adiante e isto se refletia no 

tempo despendido por eles para completarem seus respectivos percursos.       

 No entanto, fica demonstrado que para a grande parte das rotas disponíveis para 

deslocamento no interior do campus, sob as condições estipuladas por este cenário, o nível 

de serviço, no que tange ao tempo despendido para acesso a uma das unidades de ensino 

e posterior saída do campus universitário, foi sensivelmente prejudicado. 
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 Logicamente, algumas rotas tiveram seu nível de serviço afetados de maneira mais 

perceptível do que outras.  Pode-se observar que aquelas rotas que ofereciam uma 

quantidade menor de zonas de conflito ao longo da via foram as que tiveram seu nível de 

serviço mais prejudicado. Isto ocorreu porque a redução da flexibilidade de deslocamento 

oferecida por dispositivos, como, por exemplo, rotatórias, que foram eliminadas após as 

adaptações no sistema de trânsito, não foi compensada pela redução do tempo perdido com 

as paradas que havia nestes tipos de intersecções. 

 Já os resultados obtidos com a simulação dos modelos sob a condição mais intensa 

de fluxo de tráfego (cenário 2) são comparados a partir do gráfico (Figura 5.4) apresentado a 

seguir. 
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Figura 5.4 – Tempo médio de permanência dos usuários no sistema para o Cenário 2 entre ambas as políticas de trânsito  

 

 Pode-se notar que mesmo com o significativo aumento no fluxo de tráfego de 

veículos no campus, para a grande parte das rotas disponíveis o nível de serviço oferecido 

pela política de tráfego em duplo sentido ainda é melhor do que o oferecido pela política de 

tráfego em sentido único. Esta afirmação é baseada na análise comparativa entre os tempos 

médios de permanência dos usuários no anel viário do campus fornecido pelo gráfico acima 

(Figura 5.3). 

 Observa-se que além daqueles usuários que utilizam a via como tráfego de 

passagem, que comprovadamente através do experimento realizado, e pelas mesmas 

razões citadas na análise realizada para o cenário anterior, obtiveram melhoria no nível de 
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serviço após a adoção da política de tráfego em sentido único e das demais obras de 

adaptação, apenas para o usuário que tem acesso pelo Portão Sul com destino à Faculdade 

de Direito obteve uma melhora no nível de serviço do anel viário do campus após as 

adaptações do trânsito.  

 Percebe-se, ainda, que os usuários que utilizam certas rotas que apresentam maior 

número de zonas de conflito ao longo de seu trajeto, ou mesmo que possuem como destino 

pontos significativamente distantes dos portões pelo qual obtiveram acesso, com o aumento 

contínuo do fluxo de tráfego no campus, estes tendem a obter melhorias mais sensíveis no 

nível de serviço oferecido quanto ao tempo de permanência no anel viário do campus com a 

adoção do sistema em sentido único de circulação. Pode-se concluir, então, que para estes 

usuários, caso o fluxo real de tráfego no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora 

seja significativamente elevado, as adaptações sofridas no trânsito começam a ser 

compensadoras, uma vez que o tempo despendido na circulação pelo anel viário seria 

menor do que o tempo despendido em uma via que ofereça maior flexibilidade de 

deslocamento, porém com pontos de intersecção muito disputados.   

 

2.4. Análise agregada dos resultados e mensuração dos impactos para ambos 
os cenários 
 

 De modo a obter uma medida que expresse de maneira generalizada os impactos 

acarretados ao nível de serviço oferecido pela via aos seus usuários condutores a partir da 

alteração da política de trânsito e das consecutivas obras de adaptação ao longo desta via, 

apresenta-se a seguir a variação percentual do tempo médio de permanência dos veículos 

em cada um dos sistemas considerados, tendo por base a média ponderada do tempo de 

permanência dos veículos para cada um dos cenários assumidos. 

 Para a realização do cálculo da média ponderada, foram consideradas as 

probabilidades de sorteio de cada uma das rotas adotadas pelas entidades e consideradas 

nestes modelos a partir das premissas estabelecidas, bem como os tempos médios de 

permanência das entidades (veículos) no sistema para cada uma destas rotas e cenários 

adotados, obtidos através da simulação. 

Desta forma, o resultado global representativo dos impactos acarretados ao nível de 

serviço oferecido pela via após as alterações da política de trânsito e da infra-estrutura 

disponível para tal, no que se refere à característica avaliada neste estudo, e válido para os 

cenários adotados neste trabalho, pode ser observado na tabela (Tabela 5.2) a seguir. 
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Tempo Médio de 
Permanência no 

Sistema / Cenários 

Sistema em Mão-Dupla
(tempo em minutos) 

Sistema em Mão-Única
(tempo em minutos) 

Variação % no Tempo 
Médio de Permanência 

no Sistema 

Cenário 1 
(6 veículos / minuto) 

2,31 3,55 53 % 

Cenário 2 
(10 veículos / minuto) 

2,65 3,60 36 % 

 

Tabela 5.2 – Variação percentual no tempo médio de permanência dos veículos no sistema para os cenários adotados 

 

 A partir da tabela 5.2, pode-se observar que para as condições adotadas e para os 

cenários assumidos neste trabalho, o nível de serviço oferecido pela via, no que diz respeito 

ao tempo médio de permanência dos veículos, foi prejudicado com a adoção da política de 

trânsito em sentido único de circulação e com as obras de adaptações da via decorrentes 

desta. Pode-se notar, ainda, que para o cenário representativo da maior taxa de fluxo de 

tráfego esta variação no nível de serviço é menor, 36 %, porém, ainda assim, expressiva. 

 Esta última análise permite apontar que o nível de serviço oferecido pelo sistema 

atualmente empregado (adotando sentido único de circulação) quando comparado ao 

sistema atualmente em desuso (adotando duplo sentido de circulação), no que tange à 

característica de interesse deste estudo, tende a ser superior à medida que a demanda de 

tráfego do campus universitário ultrapasse de forma significativa os patamares 

estabelecidos para os experimentos deste trabalho. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 Este trabalho tratou da modelagem computacional para a simulação e análise do 

desempenho do sistema de trânsito do anel viário do campus da Universidade Federal de 

Juiz de Fora em seus momentos mais recentes, antes e depois das alterações da política de 

tráfego e das obras de adaptação deste sistema. Para tal, foram consideradas a infra-

estrutura disponível e as características de operação do sistema em seus respectivos 

momentos, além de criados dois cenários hipotéticos que permitissem demonstrar, através 

da prática, a aplicabilidade e a importância de estudos desta natureza, independentemente 

da área, contanto que os reais objetivos com o estudo sejam entendidos. A 

operacionalização deste trabalho foi possível devido à utilização de um software de 

simulação de fácil manuseio e de interface amigável, o Arena 10.0. 

 O método proposto constou, então, da caracterização dos recursos disponíveis e das 

peculiaridades de operação do sistema, do desenvolvimento de dois modelos distintos que 

retratassem a realidade do sistema em cada um dos momentos considerados ao longo 

deste trabalho e da conseqüente validação e verificação destes modelos, além da criação 

de cenários, e, a partir destes, da geração e análise dos resultados. 

 Contudo, a realidade dos recursos disponíveis para sustentar o desenvolvimento 

deste tema foi, sem equívoco, a maior dificuldade encontrada durante a realização deste 

trabalho. Prova disto foi a necessidade de adequação durante o processo de construção dos 

modelos, e subseqüente avaliação, por motivos técnicos, ao software disponível apenas em 

sua versão acadêmica, que ofereceu vários tipos de restrições quanto ao uso. Outro aspecto 

a ser destacado é com relação à utilização de cenários que não estão, a princípio, 

condizentes com a realidade da demanda de tráfego das vias do campus, o que 

impossibilitou uma análise dos reais impactos gerados aos usuários a partir das alterações e 

adaptações no sistema de trânsito do anel viário do campus da Universidade em questão, 

devido à escassez de recursos humanos e de tempo para se realizar uma coleta dados 

estatisticamente consistente. 

 Já com relação aos modelos desenvolvidos ao longo deste período de trabalho, a 

realização de uma análise crítica acerca destes permite constatar que, devido às 

especificidades de operação do sistema em cada um dos seus mais recentes momentos, 

não foi alcançada a flexibilidade desejável para estes e quaisquer outros modelos de 

simulação, durante seus respectivos processos de desenvolvimento, que mereça ser 

destacada.  
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 Esta questão é levantada, uma vez que uma das aplicações de estudos desta 

natureza é permitir, de antemão, a análise dos impactos gerados por mudanças em um 

sistema qualquer, antes mesmo destas serem implementadas. Neste caso, em específico, a 

estrutura lógica adotada para o desenvolvimento de modelos que retratem o sistema de 

trânsito do campus sob a atuação de diferentes políticas de circulação e, 

conseqüentemente, sob condições diferenciadas de infra-estrutura, é a mesma. Porém, esta 

estrutura não permitiu agilidade na transição ou adaptação dos modelos, principalmente, no 

que tange à diferenciação da infra-estrutura disponibilizada pelo sistema em cada um dos 

momentos. Assim, caso fosse necessário avaliar, neste momento, uma terceira opção de 

operação para o sistema em questão, um esforço significativo seria demandado para 

adaptar os modelos já desenvolvidos. 

 E embora estes modelos tenham atendido aos objetivos da análise proposta por este 

trabalho, outras análises poderiam ser realizadas, ainda que necessárias algumas melhorias 

nestes ou na qualidade dos dados operacionais, como, por exemplo, em relação aos trechos 

da via que se destacam como restrições do sistema, ou mesmo, a demanda de tráfego 

tolerável a fim de garantir um bom nível de serviço e evitar a formação em demasiada de 

congestionamentos, ou, ainda, a demanda diante da qual a opção por uma ou por outra 

política de circulação seja indiferente (ponto de equilíbrio da demanda) sob o ponto de vista 

de uma ou mais das muitas características possíveis de serem avaliadas quando se faz 

referência ao nível de serviço oferecido pelas vias de tráfego, entre outras análises. 

 Com relação ao caso abordado para elaboração deste trabalho, os resultados 

obtidos comprovaram, de uma forma geral, que, ao menos que o fluxo de tráfego no campus 

seja significativamente intenso, a adoção da política de tráfego em sentido único no anel 

viário do campus não se justifica perante a característica de interesse avaliada neste estudo. 

Vale ressaltar, mais uma vez, que a característica de interesse avaliada neste estudo foi o 

nível de serviço oferecido pelo anel viário do campus ao analisar-se apenas o aspecto 

tempo de permanência no sistema, ou mais especificamente, o tempo de circulação ao 

longo desta via. Assim, demais aspectos como, por exemplo, a segurança aos usuários, 

conforme já mencionado ao longo do trabalho, que também podem ser considerados para a 

avaliação do nível de serviço oferecido por vias de tráfego não faz parte do escopo deste 

trabalho e, portanto, foram descartados. 

 Logo, diante da proposta de desenvolvimento de estudo apresentada e dentro das 

limitações encontradas, conclui-se, ainda, que a simulação mostrou-se uma ferramenta 

viável e adequada para propósitos em que a decisão deve ser tomada com base no 

conhecimento do real comportamento do sistema e em uma análise preditiva acerca dos 

possíveis efeitos e impactos que envolvam esta decisão, assim como, também, se pretendia 

reforçar. 
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