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VANESSA MORETI DE OLIVEIRA 
UNIVERSIDADE MACKENZIE  

      
Este guia foi feito com o intuito de auxiliar na rápida assimilação de conceitos dos primeiros 

passos do software PTV Visum e seu uso em projetos para simulação de tráfego, baseado no 

próprio manual fornecido pelo PTV Visum e tendo suas imagens retiradas do próprio 

software e de seu manual. 

 

Passo a Passo inicial para os primeiros passos da 

utilização do software PTV Visum 

 

  



2 
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Sobre este tutorial 

  

 Bem-vindo e obrigado pelo seu interesse na PTV Visum. Antes de 

começar, veja as seguintes informações sobre esse tutorial: 

 O objetivo deste tutorial é fornecer orientação sobre PTV Visum para 

que você tenha sucesso em seu primeiro contato com o software. Por esta 

razão, as descrições técnicas do tutorial são reduzidas ao mínimo e são 

fornecidos exemplos acessiveis a qualquer usuário. 

 Como qualquer introdução, os tópicos abortam apenas uma pequena 

parte da funcionalidade e do poder do Visum. 

 Primeiramente este guia irá abordar as funções básicas de edição de 

rede, incluindo exibição gráfica e execução de procedimentos. 

 O uso do PTV Visum em um padrão profissional requer uma sólida 

base teórica na modelagem de transporte. Para auxiliar nisso, a teoria 

pertinente é abordada no manual do usuário para sua referência. O manual do 

usuário e PTV Visum formação irá ajudar na utilização deste produto da forma 

mais eficiente e completa.  

  O exemplo usado neste tutorial também está disponível como 

um vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=t5deCVvei-k 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t5deCVvei-k
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Introdução 

 

 O exemplo deste tutorial é baseado em uma rede previamente 

desenvolvida de uma cidade de tamanho médio. Esta rede existente é ainda 

usada em exemplos adicionais incluídos com a instalação PTV Visum. 

Depois de iniciar a versão de demonstração do PTV Visum e selecionar o 

exemplo intitulado "PTV Visum Primeiros Passos" o Visum será aberto com um 

arquivo de versão carregado. 

 Os vários elementos de tela são explicados abaixo: 

 

 

 

(1) Barra de título (Title bar) 

O nome e o número da versão do programa são exibidos, bem como o nome do 

arquivo aberto. A janela Visum atualmente ativa será exibida em [colchetes]. 

 

(2)  Barra de menus (Menu bar) 

Através dos menus, pode-se acessar às várias funções do programa. Os menus 

fornecidos na barra de menus dependem da janela que encontra-se em atividade. 
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(3)  Barras de ferramentas (Toolbars) 

A barra de ferramentas destaca funções importantes do programa e depende da janela 

que está em atividade. 

 

(4) Janela de visão geral (Overview window) 

Aqui você pode selecionar um modo de trabalho e tipo de objeto, habilitar ou 

desabilitar a exibição gráfica de tipos de objetos de rede ou gráficos, definir filtros por 

tipo de objeto de rede ou no menu de atalho, escolher funções adicionais. Além disso, 

você pode acessar objetos de rede com uma relação com a rede atualmente 

destacada. 

Uma guia na parte inferior da janela de síntese permite visualizar e editar matrizes. 

 

(5) Janela de visualização rápida (Quick view window) 

Esta janela permite a rápida visualização e edição de atributos para os objetos de rede 

atualmente destacados. 

 

(6) Ver sequência de procedimentos (View procedure sequence) 

Exibição da lista de operações incluídas na sequência do procedimento. Operações 

como cálculos de demanda ou atribuições são definidas e executadas 

sequencialmente. 

 

(7) Janela de rede (Network window) 

Exibe a rede atualmente aberta. Aqui você pode ajustar a tela e editar a rede 

graficamente. Usando as barras de rolagem e os recursos de zoom, você pode focar 

na parte desejada da rede. 

 

 A configuração da janela pode ser personalizada conforme necessário. 

Usando o menu "Visualizar" várias visualizações podem ser ativadas e desativadas. 

Os elementos da interface do usuário também podem ser movidos e rearranjados.  

 Em VIEW -> GUI há a opção "Restaurar todas as janelas". Isso pode ser 

usado para restaurar a interface de arquivos para seu estado inicial. Para este tutorial, 

recomenda-se usar a visualização de pré-configuração e alterá-la apenas quando 

instruído. 

 Nas seções a seguir, várias funções básicas são abordadas e incluem: 

execução de procedimentos, edição de rede em PrT (Transporte Privado) e PT 

(Transporte Público), além de trabalhar com configurações gráficas. 
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Etapas de Modelagem 

 

1. Seqüência de procedimento e atribuição 

 

 Usando o menu Exibir (View), selecione "Seqüência de procedimento" 

(Procedure sequence). Debaixo do editor de rede será exibida uma lista que 

mostra várias operações previamente definidas. Estas operações realizam as 

atribuições das matrizes de demanda PrT e PT. Execute a seqüência de 

procedimento pressionando o botão de reprodução  e após um curto período 

de tempo as atribuições serão calculadas. Para tornar os resultados visíveis, você 

pode usar um conjunto de parâmetros gráficos predefinidos. Isso é feito através do 

menu suspenso  localizado na barra superior do editor de rede. 

Selecione "01_Assignment". As barras de ligação, tanto para PrT como para PT, 

devem agora estar visíveis. 

 

 Reabertura do arquivo de versão: Se você quiser reiniciar o tutorial desde o 

início, você pode reabrir o arquivo de versão usando o menu FILE -> OPEN 

VERSION ... e selecionando o arquivo TUTORIAL_FIRSTSTEPS.VER clicando 

duas vezes. 
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2. Visualizar e editar objetos 

 

 Para ter um olhar mais atento sobre os resultados que você pode zoom in e 

zoom out no editor de rede. Na parte superior do editor de rede, existem dois 

botões para aumentar o zoom. . Alternativamente, você pode usar a roda de 

rolagem do mouse.  

 Visitar toda a rede é possível, quer usando o botão  ou pressionando e 

segurando a roda de rolagem do mouse. 

Desfazer-funcionalidade: É possível desfazer quaisquer ações no editor de rede. 

Isso pode ser feito usando os botões Desfazer e Refazer . 

 

 Os atributos de um objeto de rede (como um link) podem ser visualizados e 

editados quando ele é selecionado. Para fazer isso Visum deve estar no modo de 

edição. Isso é feito selecionando o ícone do cursor na janela do editor. Além disso, 

somente um único tipo de objeto pode ser selecionado de cada vez. Para distinguir 

qual objeto pode ser interagido, selecione-o na janela de síntese. A imagem a 

seguir destaca como editar os links existentes no editor de rede. 

 

 

 

 Ative o objeto "Links" no modo de edição e selecione qualquer link no editor 

de rede. Ao clicar duas vezes, é aberta uma caixa de diálogo que contém atributos 

do link selecionado. 

 Os Links têm uma direção. Isso significa que existe um link por direção. Você 

abre o link correspondente quando você clica duas vezes ao lado do link na 

direção da viagem. 
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 Na caixa de diálogo alguns atributos podem ser alterados. Outros só podem 

ser vistos, como volumes de atribuições (neste caso, os volumes para PrT e PT). 

 

 

 Ao apertar o botão no canto inferior esquerdo chamado "Oposto" você pode 

alternar entre as direções e  Fechar diálogo com “Cancelar”. 

 

3. Uso de listas 

 

 Outra maneira de ver e editar objetos de rede é com o uso de listas. Mude 

para a lista de links já aberta, ao lado da visualização de “sequência de 

Procedimentos” (Procedure sequence) .. Na lista de links você 

pode editar os campos brancos enquanto os campos cinza só podem ser vistos.  

 A lista e o editor de rede são sincronizados. Quando você seleciona uma 

linha ou um campo na lista, ele aparece automaticamente no editor de rede e vice-

versa. O modo de sincronização é selecionado com estes botões . 

 Mais listas podem ser abertas através do menu "Lista", então o objeto 

desejado pode ser selecionado a partir de um submenu. 

 

 

4. Inserindo um link 

 

 A próxima etapa deste exemplo é editar a rede, inserindo um novo link. Um 

parâmetro gráfico predefinido indica o local onde o novo link deve ser inserido. 
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 Selecione o arquivo 02_BRIDGE no menu  suspenso acima do 

editor de rede. Os círculos azuis representam o início e o fim de um novo link, 

neste caso uma ponte. Para inserir um link você precisa mudar para o modo de 

inserção acima da seleção de objetos no editor de rede . 

 A seleção do objeto ainda é Links. Clique agora em um e, em seguida, no 

outro nó azul destacado. A ordem não é relevante. Pontos intermediários também 

podem ser inseridos caso a estrada tenha curvatura. 

 Quando terminar uma caixa de diálogo irá aparece onde você deve 

selecionar um tipo de link. Escolha o tipo 36 e confirme com OK. O novo link foi 

agora inserido. Uma caixa de diálogo aparecerá quando você clicar em OK, 

informando que os resultados da atribuição foram excluídos, clique em sim e 

confirme. 

 

 

 Mude para a lista de seqüências de Procedimentos e execute-a (como na 

etapa 1). Para visualizar os resultados, selecione o parâmetro gráfico 

01_ASSIGNMENT. Agora você verá o volume para PrT no novo link. Pode agora 

ser analisado como antes. Se você deseja abrir a caixa de diálogo para um link, 

você deve retornar ao modo de edição. 

 Quando existe uma ligação à Internet, você pode adicionar um mapa ao vivo 

ao fundo. Ele pode ser usado para obter mais detalhes do seu sistema modelado. 
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Por exemplo, você pode usar o mapa para obter a forma de polígonos de link. Para 

ativar e desativar o mapa, clique no botão  na barra superior do editor de 

rede. 

 

5. Uso do editor de matrizes 

 

 Neste exemplo, existem duas matrizes de demanda para PrT e PT já 

incluídas. Na caixa de visão geral da rede, há uma segunda guia que fornece uma 

visão geral de todas as matrizes . Mude para esta guia e 

abra a estrutura de árvore. 

 

 

 

 Abra a matriz 100 clicando duas vezes nela. A matriz é aberta em uma nova 

vista chamada Editor de Matriz, sob o Editor de Rede. As diferentes vistas podem 

ser variadas em tamanho. Quando você move o cursor do mouse entre as vistas 

Editor de matriz e editor de rede, ele aparece um pequeno símbolo com duas 

linhas paralelas. Quando este símbolo estiver visível, você pode clicar e mover as 

visualizações para cima e para baixo. Mova o editor de matriz para cima até que 

cubra cerca de metade da tela. 

 As entradas da matriz podem ser editadas manualmente, se necessário. 

Quando você clica em um campo de matriz, ele se sincroniza com o 

correspondente par de zonas no editor de rede. O modo de sincronização 

novamente depende da configuração na extremidade superior do editor de 

matrizes. 

 Feche o editor de matriz clicando no símbolo de fechamento no canto 

superior direito ou na guia. 
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6.  Layer gráfico e edição gráfica 

 

 

 A partir da visão geral da matriz para a guia Visão geral da rede, a camada 

gráfica pode ser ativada e desativada individualmente para cada tipo de objeto. 

Isso é feito clicando no símbolo de camada de cada objeto. Ative a camada para 

zonas. Os centróides e limites da zona ficam visíveis no editor de rede. As áreas 

de polígono são transparentes. 

 Na etapa seguinte, as configurações dos parâmetros gráficos são editadas. 

Clique com o botão direito do mouse no símbolo de camada para as zonas. A 
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configuração no momento é um display uniforme. Mude para a opção "Exibição 

classificada". Existem 4 classes predefinidas na pré-definição. Para este exemplo, 

o número de tipo de zona está sendo usado como critério de classificação. Agora 

você pode fazer alterações. Ao clicar na coluna "Display" a cor da etiqueta pode 

ser alterada. O esquema usado para corrigir a forma da zona pode ser alterado 

editando a coluna "Polígono". 

 Para tornar as alterações visíveis no Editor de Rede, você pode clicar no 

botão de visualização no canto inferior direito. As configurações alteradas agora 

podem ser visualizadas na rede. Clique em OK para confirmar as configurações. 

 

 
 

 Agora clique no ícone da camada gráfica "Zonas" para desligá-lo e clique 

direito no ícone da camada gráfica "Links" . A caixa de diálogo de parâmetros 

gráficos é aberta para Links. Clique no submenu "Barras". Aqui as barras podem 

ser ligadas e desligadas, e outras configurações podem ser alteradas. Abra o 

submenu para barras clicando no símbolo "+". Clique no submenu "Display". Aqui 

pode ser definido um número ilimitado de barras, representando os atributos de 

ligação correspondentes. No momento, as configurações são Volume PrT na barra 

1 e PT na barra 2. Desative as barras desmarcando as caixas na linha "Desenhar". 

Adicione uma nova coluna clicando no símbolo Plus  

ty . 
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 Clique na linha "ScaleAttrID" na coluna 3, que é "Digite o número" como 

padrão. Ele abre uma caixa de diálogo de seleção de atributos onde você escolheu 

o atributo "Comprimento" Clicando duas vezes nele. Aumente o número na linha 

"ScaleMaxWidth" para 8. Active a caixa de verificação "UseAutoScale" e confirme 

com OK. O editor de rede agora exibe a largura da barra de acordo com o 

comprimento do link. Zoom na rede para que você possa ver o comprimento como 

rótulo. Desta forma, você pode usar qualquer atributo para fins de exibição no 

editor de rede. Agora você deve tentar algumas configurações de parâmetros mais 

gráficos. Para restaurar o estado inicial, escolheu o arquivo 01_ASSIGNMENT no 

menu suspenso   na barra superior do editor de rede. 

 

7. PT: Inserção de uma nova linha PT 

 

 Na etapa seguinte, o fornecimento do PT será estendido. Para isso, será 

inserida uma nova linha de ônibus, incluindo linha de rota e horário. A nova linha 

de ônibus, um ônibus Express, passará pelo novo link da etapa número 4. Há um 
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conjunto de parâmetros gráficos que pode ser usado como modelo. Escolha o 

parâmetro gráfico 03_EXPRESSBUS . Mostra os pontos de parada 

do objeto como triângulos amarelos. Círculos vermelhos indicam o início e o fim da 

nova linha de ônibus. 

 Selecione o objeto "Linhas" na visão geral da rede e verifique se você está 

no modo Inserir . Uma caixa de diálogo aparecerá pedindo para 

especificar o tipo de linha a ser criada. Escolha a opção "Linha" e clique em 

qualquer lugar no editor de rede. Na caixa de diálogo a seguir, dê à linha o nome 

"Express". Além disso, selecione o sistema de transporte para que ele seja definido 

como "barramento". Execute uma nova inserção e desta vez selecione "Line route" 

e clique em qualquer lugar da rede. Escolha na seguinte linha de diálogo "Express" 

e insira um nome, por exemplo, 1. Confirme com OK. Agora você está no modo 

onde você pode definir a rota de linha. O diálogo permanece aberto. Escolha o 

ponto de parada no círculo vermelho esquerdo e mova o cursor do mouse com o 

botão esquerdo do mouse pressionado para o ponto de parada no círculo direito. 

Ao mover o cursor do mouse, a rota escolhida é exibida de acordo com as 

configurações para que a rota da linha possa ser verificada. 

 

  

 Quando tiver efetuado a selecção final no último ponto de parada, pode soltar 

o botão do mouse. 
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 O curso da rota de linha é definido agora e pode ser confirmado com OK. 

Confirme também a caixa de diálogo sobre a eliminação de resultados de 

atribuição com Sim. A linha inserida é executada da esquerda para a direita agora 

sobre a nova ponte. O percurso da linha no sentido inverso pode ser criado 

automaticamente. 

 Mude para o modo de edição . Ele abre uma janela listando todas 

as linhas e rotas de linha. Role para baixo até aparecer o nome da linha "Express" 

e selecione-o. Ao clicar com o botão direito do mouse em um menu de contexto é 

aberto. Selecione o menu "Criar direcção oposta ...". Confirme a seguinte caixa de 

diálogo com OK. A linha agora tem duas rotas de linha, as diferentes direções 

tornam-se aparente quando selecionadas. 

 Os tempos de execução entre os pontos de parada são gerados 

automaticamente de acordo com os tempos de funcionamento da ligação para os 

autocarros. Clique duas vezes na primeira rota de linha expressa. Mude para a 

guia "Itens e perfis de tempo". A coluna "Run time" contém os tempos de viagem 

entre os pontos de parada. Em volta deles a minutos completos. 
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 Confirme com OK e proceda da mesma forma para a outra direcção da linha 

Express. A lista de seleção para linhas será fechada quando outro objeto for escolhido, 

p. Links. 
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8. PT: Inserir calendário 

 

 Antes de executar uma atribuição baseada no horário, a nova linha Express 

precisa de dados de cronograma. Ativar o objeto "Linhas" selecione ambas as 

linhas de linha Express pressionando "Ctrl". Depois abra o editor tabular de 

horários. 

Ele abre outra visão que inicialmente exibe apenas a seqüência de parada das 

rotas de linha. 

 Como passo seguinte, devem ser adicionados novos percursos de veículos. 

Para isso existe um botão na barra superior do editor de Horários . 

Clique neste botão, abre uma caixa de diálogo onde as viagens do veículo podem 

ser adicionadas. Na primeira guia não há entradas necessárias, então mude para a 

guia "Serviços regulares". Ative a caixa de seleção "Criar serviços regulares" e 

insira como Headway start "06:00:00" e como Headway end "22:00:00". O 

andamento é de 15 minutos para entrada 15min onde diz "serviço regular". Um 

clique na caixa vazia abaixo lista e depois os horários de partida. Se você está feliz 

com as partidas você pode confirmar com OK. As viagens do veículo são 

transferidas para o editor de horários em colunas. Cada coluna representa uma 

viagem de veículo. O próximo passo é definir a viagem do veículo na direção 

oposta. 

 Clique novamente no botão  na barra superior do editor de 

calendário. Novamente, abre o diálogo para inserir as viagens do veículo. Na 

primeira aba você agora tem que mudar a direção. Em seguida, mude para a aba 

"Serviços regulares" e insira os mesmos intervalos de tempo e avance como antes. 

Confirme com OK. 

Em seguida, mude para exibir a seqüência de Procedimento e execute as 

operações. Recarregue o parâmetro gráfico 01_ASSIGNMENT no menu suspenso  

 na barra superior do editor de rede. Como resultado, existe um 

volume (pequeno) na nova ponte. 
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Outros exemplos e suporte 

 

Tutorial de início rápido 
 

 Quando você aprendeu os fundamentos de operar o PTV Visum, é 

recomendável usar o tutorial do Visum Quickstart. Este tutorial trata de todos os 

passos básicos relevantes na modelagem de tráfego com o PTV Visum. Você 

encontra o tutorial Quickstart no menu AJUDA -> EXEMPLOS. No menu "Tutorial 

Quickstart", um documento pdf com instruções abre imediatamente. Para acessar 

todos os dados e arquivos anexados, você pode abrir a pasta Quickstart. 

Instruções adicionais sobre como iniciar o tutorial que você pode aprender com o 

documento. 

 

 
 

Exemplos e Tutoriais 
 

 Para tópicos mais específicos, como modelagem de demanda ou 

gerenciador de cenários, existem exemplos e tutoriais, que consistem em arquivos 

de exemplo e uma instrução com etapas a serem executadas. Você pode obter os 

exemplos no menu AJUDA -> EXEMPLOS. Lá você pode abrir o diretório 

Exemplos. Quando você decide por um exemplo, pode abrir o arquivo de 

instruções. Em muitos casos, a primeira etapa é abrir um chamado arquivo de 

diretório do projeto. Para isso você abre no Visum no menu ARQUIVO -> 

PROJETO DIRETÓRIOS -> ABRIR PROJETO DIRETÓRIOS ... Na seguinte janela 

você abre a pasta "Exemplos" e carrega o respectivo arquivo de caminho. Os 

passos seguintes são descritos no documento. 
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Webinars 
 

 Para mais tópicos você pode assistir a vídeos de webinars. Você encontra os 

webinars em nosso site em 

http://visiontraffic.ptvgroup.com/de/community/webinare/. Na extremidade inferior 

existe a opção de obter acesso a webinars anteriores. 

 
Manual do usuário e ajuda on-line 
 

 Fundamentos em metodologias e instruções do usuário podem ser 

encontrados no manual do usuário anexado. Você pode abri-lo no menu HELP -> 

PTV VISUM MANUAL. Além disso, você pode usar o Online-help quando tiver 

perguntas sobre como operar o programa. Você acessa a ajuda online com a tecla 

F1 enquanto trabalha com o Visum. Ele abrirá diretamente o capítulo onde você 

está no programa. 

 

 


