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PVT VISTRO 

Iniciando 

 

1. Abrindo o PTV Vistro 

Para abrir o PTV Vistro, vá no menu iniciar > todos os programas > PTV Vision > 

PTV Vistro 4 (student). 

Uma vez inicializado, aparecerá a tela a seguir. No canto superior direito estará 

avisado que a versão estudantil funciona apenas por 45 minutos antes de ser reiniciada. 
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2. Conhecendo a Interface 

 

 

1- Cabeçalho Mostra o título do programa, a versão e o local do arquivo. 

2- Barra Menu 
Contém menus, atalhos de desfazer/refazer, seletor de cenário e 

de interseção e o visualizador Vissim. 

3- Barra de 
Status 

Exibe a relação de escala atual da rede e as coordenadas x-y da 
localização do mouse na rede. 

4- Janela de 
Trabalho 

Exibe a rede atualmente aberta, incluindo o mapa/imagem de 
pleno de fundo e a representação geométrica da estrada. Nesta 
janela de trabalho você pode criar e editar a estrutura de redes 

graficamente, usando os itens da Barra de Ferramentas. 

5- Janela de 
Informações 

Nesta janela os dados são exibidos e alimentados os dados de 
acordo com cada função das guias do painel do fluxo de trabalho. 

6-Barra de 
Ferramentas 

Contém as ferramentas para adicionar objetos na janela de 
trabalho. 

7- painel de 
fluxo de 
trabalho 

Contém as guias para entrada e análise de dados para vários 
estágios do trabalho do projeto. 

8-seleções 
gráficas 

Contém várias exibições gráficas para a janela de trabalho 

 

 

2 

1 
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2.1. Barra Menu 

 

File Gerenciamento geral de arquivos e comandos de impressão 

New 
Inicializa o sistema (fechar arquivo de rede sem salvar dados, criar 

nova rede Vistro). 

Open 
Abre arquivos Vistro (.vistro) 

 

Save Salva o trabalho atual em arquivo*.Vistro 

Save as Salva a rede no caminho e nome de arquivo selecionados. 

Print Report Abre janela para impressão de relatório 

Import 
Lê os dados do Synchro® a partir do arquivo, carrega os dados do 
modelo de rede abstrata do Vissim ou carrega o arquivo Visum * 

.VER. 

Export Exportar dados para o Visum ou para o ANM. 

Exit Finaliza a seção e fecha o Vistro. 

Edit Comandos de edição na janela de trabalho 

Undo Desfaz a ação anterior 

Redo Refaz a ação anteriormente desfeita 

Global Settings 
Definir parâmetros globais para várias entradas. Os valores 

inseridos aqui serão aplicados a todas as novas interseções criadas 

View Opções de visualização do espaço de trabalho 

Network 
Statistics 

Fornece uma visão geral sobre o número de elementos de rede 
(interseções, links, zonas, portões, caminhos e rotas) e o tamanho 

da rede. 

Switch Table 
Position 

Reposiciona a tabela de tarefas do fluxo de trabalho horizontal ou 
verticalmente, dependendo da visualização atual. 

Message File Exibe o arquivo de mensagem de instância atual do Vistro 

Log File Exibe o arquivo atual de registro do Vistro. 

Signal Control Opções de Sinalização e Otimização e Parâmetros 

Default 
Signalization 

Cria os estágios de sinalização de trânsito padrão para intersecções 
sinalizadas, com opções para viragens à esquerda ou à esquerda. 

Network 
Optimization 

Abre a janela Otimização de rede. Permite a seleção de algoritmos 
genéticos ou Hill Climbing, e vários parâmetros específicos para 

cada um. 

Local 
Optimization 

Abre a janela Otimização Local. Permite entradas de parâmetros 
relacionadas à otimização local. 

Coordination 
Groups 

Abre a janela Grupos de Coordenação para gerenciar grupos de 
coordenação. 
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Simulation Opções de Integração de Simulação 

Preview in 
Vissim 

Abre a rede em um Vissim Previewer, inicia a visualização 
automaticamente. 

Export to 
Vissim (ANM) 

Exportar dados de controle de rede e sinal para um arquivo ANM 
que pode ser importado para Vissim para análise completa de 

simulação. 

Help Comandos e opções para exibição na tela 

PTV Vistro 
Help 

Abre o arquivo de ajuda interativa HTML. 

PTV Vistro 
Manual 

Abre manual em pdf 

Sevice Pack 
Download 

Abre a página da Web para os downloads do service pack do 
Vistro. 

Technical 
Support 

Abre a página da Web para enviar um ticket de suporte técnico do 
Vistro. 

Examples Abre a pasta que contém os arquivos de exemplo Vistro. 

License 
Mostra as informações da licença. O botão Gerenciar licenças abre 

uma caixa de diálogo com informações detalhadas sobre os 
dongles disponíveis. 

About PTV 
Vistro 

Mostra detalhes da versão atual do software e expiração da 
licença. 

Itens adicionais da barra menu 

Undo and 
Redo 

Fornece acesso rápido para desfazer ou refazer ações anteriores 

Scenario 
Selector 

Permite adicionar e gerenciar cenários e, em seguida, alternar 
entre os vários cenários dentro do arquivo. 

Intersection 
Selector 

Exibe o número e o nome da interseção atualmente selecionada na 
janela de rede. Aqui, você pode selecionar qualquer interseção 

dentro da rede para torná-la a interseção atualmente selecionada 
para edição, acessando a lista suspensa de interseções usando a 

seta no lado direito do diálogo ou digitando o número ou nome da 
interseção para obter uma lista condensada que corresponda à 

pesquisa. 
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2.2. Janela de trabalho 

 

Ícone Teclado Função Descrição 

 
n/a 

Camadas 
dos mapas 

Selecione as 
camadas a serem 

exibidas: Rede, Bing 
Maps, Open Street 

Maps, Outras 
Imagens de Fundo; 

 

Shifit + Left 
Mouse 

Janela de 
Zoom 

Amplie a janela 
clicando e 

arrastando para 
criar uma área de 
zoom retangular 

 
n/a 

Zoom da 
janela de 
trabalho 

Reduzir para ver 
toda a rede 

 

PgUp /PgDn; 
Center mouse 

scroll 

Escala do 
Zoom 

Zoom para escala 
específica usando 

uma barra 
deslizante 

 

Arrow Keys; 
Center mouse 

button; 
CTRL+Left Mouse 

Movimentar 
a janela de 

trabalho 

Movimentar em 
torno da rede em 
qualquer direção 

 
 

 

Ícone Nome Descrição 

 
Interseção 

Inserir uma intersecção na rede. Selecionar o tipo de 
intersecção mais recentemente usado (padrão é Sinal) 
ou clicar na seta abaixo para visualizar e selecionar os 
vários tipos de interseção, conforme descrito abaixo. 

 
Sinal Insira uma intersecção sinalizada na rede. 

 

Parada de duas 
vias 

Insira uma interseção de parada bidirecional na rede. As 
abordagens com controle de parada são definidas 

durante a configuração da rede 

 

Parada todas as 
vias 

Insira uma intersecção controlada de paragem completa 
na rede. 

 
Rotatória Insira uma intersecção rotatória na rede. 
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Desconhecido Inserir interseções na rede que não requerem análise. 

 
Zonas 

Insira uma Zona na rede para representar um local de 
desenvolvimento que gere viagens na rede. As zonas não 

são necessárias ao realizar análises que não incluem 
viagens geradas. 

 
Portões 

Inserir um portão na rede em todos os pontos finais da 
rede de estudo. Portões agem como um terminal para as 

viagens de saída de uma zona e um ponto de partida 
para as viagens de entrada para uma zona. Os portões 

não são necessários quando se realizam análises que não 
incluem Zonas. 

 
Caminhos 

Insira um caminho na rede. Os caminhos são conexões 
definidas pelo usuário ligando Zonas e Portões na Rede e 

são usadas para atribuir novas viagens à rede em 
conjunto com outras funções do programa (geração de 

viagens, distribuição de viagem e atribuição de voagens). 

 
Rotas 

As rotas são conexões definidas pelo usuário que ligam 
interseções que são usadas para definir rotas de 
otimização. Estes são usados em conjunto com a 

Otimização de Rede 

 

 

2.3. Painel de Fluxo de Trabalho 

 

Guias básicas de painel de fluxo de trabalho 

 
Configuração das 

Interseções 

Dados de entrada para o número de interseção, 
nome, tipo de controle, método de análise, 

volumes de movimento base e todos os dados 
geométricos e físicos 

 Volumes 

Entrada de dados expandidos para transformar 
volumes de movimento, incluindo fatores de 

ajuste, taxas de crescimento e componentes de 
demanda de análise de impacto de tráfego(TIA) 

 Controle de trafego 
Entrada de informações de controle de tráfego 

para tipos específico e metodologia e ver a 
análise de capacidade e resultados 

Guias de Analise de Impacto de Tráfego 

 Geração de viagens 
Introduza as características de geração de 

viagem para cada Zona, incluindo os tipos de 
uso do solo e a quantidade, as taxas de geração 
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de viagens, a porcentagem de divisões e saídas 
e as viagens calculadas 

 
Distribuição de 

viagens 
Insira a distribuição de viagem de e para Zonas e 

Portões 

 
Atribuição de 

Viagens 
Alocar partes de caminho para cada caminho 

criado entre cada Zona e Porta 

Guias adicionais de fluxo de trabalho 

 
Otimização de rede 

Definir rotas de otimização, visualizar diagramas 
de espaço-tempo e executar otimização de rede 

 Mitigação 

Avaliar possíveis medidas de atenuação e 
visualizar interativamente as alterações 

resultantes dos cálculos de interseção, como 
atrasos, LOS (Level of Service) e filas 

  

 

2.4.  Seleções Gráficas 

 

Ícone Nome Descrição 

 

Mostrar 
Movimento de 

curva 

Volumes de movimento de curva da interseção são 
exibidos. Clicar na seta abaixo deste botão permite a 

seleção de vários valores para o display. 

 

Mostrar base 
final de volume 

Quando Mostrar Movimento de curva é ativado e 
isso é selecionado, o valor "Final Base Volume" será 

exibido. 

 

Mostrar 
volume em 

processo 

Quando Mostrar Movimento de curva é ativado e 
isso é selecionado, o valor "Em Processo" será 

exibido. 

 

Mostrar novos 
lugares de 

viagens 

Quando Mostrar Movimento de curva é ativado e 
isso é selecionado, o valor "novos lugares de viagens” 

será exibido. 

 

Mostrar outro 
volume 

Quando Mostrar Movimento de curva é ativado e 
isso é selecionado, o valor "Outro Volume" será 

exibido. 

 

Mostrar 
volume futuro 

total 

Quando Mostrar Movimento de curva é ativado e 
isso é selecionado, o valor "Volume futuro total" será 

exibido. 

 

Mostrar grupos 
de sinais 

Os números do grupo de sinais por movimento são 
exibidos. 

 

Mostrar 
condições de 

trafego de 
viragem 

As condições de tráfego por movimento de curva são 
exibidas. Clicar na seta abaixo deste botão permite a 

seleção de vários valores de condições de tráfego, 
conforme descrito abaixo. 
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Mostrar 
movimento 

LOS 

Quando Mostrar condições de trafego de viragem é 
ativado e isso é selecionado, o valor "Movimento 

LOS" será exibido. 

 

Mostrar atraso 
de movimento 

Quando Mostrar condições de trafego de viragem é 
ativado e isso é selecionado, o valor " atraso de 

movimento " será exibido. 

 

Mostrar 
movimento v/c 

Quando Mostrar condições de trafego de viragem é 
ativado e isso é selecionado, o valor "Movimento v/c" 

será exibido. 

 

Mostrar 
informação da 

interseção 

As informações de intersecção são exibidas. Clicar na 
seta abaixo deste botão permite a seleção de várias 

informações de interseção, conforme descrito 
abaixo. 

 

Mostrar o 
número da 
interseção 

Quando Mostrar informação da interseção é ativado 
e isso é selecionado, o valor " número da interseção " 

é exibido. 

 

Mostras  
Interseção LOS  

Quando Mostrar informação da interseção é ativado 
e isso é selecionado, o valor " interseção LOS " é 

exibido. O nível de serviço A, B, C, D, E ou F e uma cor 
associada são baseados nos resultados de cálculo do 

LOS. 

 

Mostrar tipo de 
controle da 
interseção 

Quando Mostrar informação da interseção é ativado 
e isso é selecionado, o "Tipo de Controle de 

Intersecção" é exibido por um ícone representando 
parada sinalizadora, parada bidirecional, parada 

total, rotunda ou controle desconhecido. 

 

Mostrar 
número do 
controlador 

Quando Mostrar informação da interseção é ativado 
e isso é selecionado, o " número do controlador " é 

exibido. 

 

Mostrar 
número de 
grupo de 

coordenação 
de intersecção 

Quando Mostrar informações de intersecção é 
ativado e este é selecionado, é apresentado o "Grupo 

de coordenação de intersecção" utilizado para 
optimização de temporização de sinal. 

 

 

Mostrar 
verificação ICA 

Quando Mostrar informações de intersecção é 
ativado e isso é selecionado, um círculo verde com 

uma marca de seleção branca aparecerá para indicar 
que a codificação de interseção é suficiente para 

realizar a análise de capacidade de interseção ou um 
círculo vermelho com um "x" branco aparecerá 

Significam que a interseção não é suficientemente 
codificada para realizar a análise da capacidade de 

intersecção. Um símbolo de aviso amarelo aparecerá, 
se a análise de capacidade de interseção for possível, 

mas algumas configurações parecem ser 
questionáveis. 
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Mostrar 
condições de 

trafego 
A intersecção LOS, atraso médio e V / C são exibidos. 

 

Mostrar fluxos 
desequilibrados 

É exibida a comparação dos volumes de ligação entre 
a entrada da ligação e a saída da ligação 

(determinada a partir dos Volumes de Base Finais 
para os movimentos de curva da intersecção) por 

direção. 

 

Mostrar 
comprimento 

da fila 

O comprimento de fila de percentil 95 calculado é 
exibido para cada abordagem. 

 

Mostrar nome 
da rua 

O nome da rua para qualquer abordagem que tenha 
informações inseridas e a opção Mostrar nome 

marcada nas tabelas de dados é exibida. 

 

Mostrar 
Condições de 

Tráfego de 
Aproximação 

O LOS, atraso e v / c é mostrado para cada 
abordagem. 

 

 

2.5.  Funcionalidade 

 

 Função Descrição 

Selecionar guia 
Fluxo de trabalho 

Exibir o fluxo de trabalho relacionado na janela de dados 

Abrir 
Abra a tabela atual em uma nova janela para visualização e 

edição flexíveis 

 Expandir / Recolher barras na guia Fluxo de trabalho 

Filtro 
Filtra os dados na tabela usando-os para acessar os critérios 

de filtragem 

Selecionar Célula 

Na janela de dados, as células podem ser selecionadas para 
edição clicando com o mouse e editando usando o teclado ou 
o mouse, dependendo do tipo de entrada (numérico, caixa de 

seleção, etc.). 

Tab 
Dentro de cada tabela de tarefas de fluxo de trabalho, a tecla 

Tab pode ser usada para posicionar rapidamente o cursor 
para a próxima célula na tabela para edição. 

Copiar/colar 

A funcionalidade Copiar / Colar está disponível dentro de cada 
célula da tabela de tarefas do fluxo de trabalho usando as 

teclas de CTRL + C para cópia e CTRL + V para colar ou 
clicando com o botão direito do mouse na célula e 

selecionando essas opções. 
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Edição multi 

Muitas tabelas de tarefas do Fluxo de Trabalho têm células 
que podem ser editadas no modo "Multi Edit", destacando as 
células em uma linha (seleção de linha parcial ou completa) 

clicando e arrastando o mouse e digitando um valor na célula 
Multi Edit que aparece. 

Menu contextual 
Clique com o botão direito do mouse em um objeto de rede 
para seleções de menu de contexto, como Inserir, Adicionar, 

Excluir. 

 

 

3. Seleções Globais 

 Você pode definir determinados parâmetros mostrados abaixo através de 
Edit > Global Settings. 

 Nesse item faremos algumas modificações nos parâmetros da tabela para se 

adaptarem às normas de sistemas brasileiros. Para executar as alterações ao abrir a janela com 

os parâmetros, basta clicar com o botão direito do mouse em cima da seleção padrão e alterar 

os dados para os que você utilizará em seu projeto. 

 

Parâmetro Global 
Seleção 
Padrão 

Seleções 
Opcionais 

Seleções que 
usaremos 

comumente 

Language (Língua) English 
Deutsch, 

Chinese, Index 
English 

Direction of 
Traffic 

(Direção do 
trefego) 

Right-hand 
traffic 

Left-hand traffic 
Right-hand 

traffic 

Unit (Unidades) Imperial Metric Metric 

Analysis Method 
for Signalized 
Intersections 

(Método de 
análise das 

intersecções 
sinalizadas) 

HCM2010 
HCM2000, ICU1, 

ICU2, Circular 
212 Planning 

HCM2010 

Analysis Method 
for Un-Signalized 

Intersections 

(Método de 
análise das 

intersecções 
não 

sinalizadas) 

HCM2010 HCM2000 HCM2010 

Analysis Method 
for Roundabouts 

(Método de 
análise dos 

desvios) 
HCM2010 Kimber HCM2010 

Default Lane 
Width 

(Largura 
padrão da 

faixa) 
12ft Any number 3,5m 

Speed (Velocidade) 30mph 1.00 – 255 mph 50km/h 
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Pedestrian 
Crosswalk Width 

(Largura da 
faixa de 

pedestres) 
8ft Any number 4,0m 

Right Turn on 
Red? 

(Virar à 
direita no 
vermelho) 

Yes No No 

Splitter island 
Length 

(Ilha divisora 
largura) 

10ft Any number  

Splitter island 
Width 

(Ilha divisória 
comprimento) 

20ft Any number  

Heavy Vehicle 
Percentage 

(Porcentagem 
de veículos 
pesados) 

2% 0 – 100% 2% 

Growth Rate 
(Taxa de 

crescimento) 
1.00 >= 1.00 1.03 

Default Ideal 
Saturation Flow 

rate, HCM 

(Fluxo de 
saturação 

padrão ideal, 
HMC) 

1900 
Positive integer 
(Número inteiro 

positivo) 
1900 

Default Ideal 
Saturation Flow 

rate, ICU 1 

(Fluxo de 
saturação 

padrão ideal, 
ICU1) 

1600 
Positive integer 
(Número inteiro 

positivo) 
1600 

Default Ideal 
Saturation Flow 

rate, ICU 2 

(Fluxo de 
saturação 

padrão ideal, 
ICU 1) 

1600 
Positive integer 
(Número inteiro 

positivo) 
1600 

Default PHF 

Valor padrão 
do fator 
horário de 
pico 

1 0-1.00 0.92 

Analysis Period 
(Período 

analisado) 
15min 1hr Hcm: 25 min 

Located in CBD 

Localizado em 
um distrito 
central de 
negócios 

Yes No 
Depende do 

projeto 
realizado 

Major Flow 
Direction 

(Direção do 
maior fluxo) 

North-South East-West  

Northbound 
Signal Group 

 2 4, 6, 8  

Northwestbound 
Signal Group 

 2 4, 6, 8  

Lead/Lag Setting  Lead Lag  
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Cycle Length 
(Duração do 

ciclo) 
90s 0-255 

CDB = 70 s 

Outros = 
100s 

Coordination 
Type  

Tipo de 
Coordenação 

Time of Day 
Pattern 

Coordinated  

Time of Day 
Pattern Isolated, 

Free  
 

Actuation Type  
 

Fixed Time  Fully Actuated, 
Semi-Actuated  

 

Offset Reference  
 

LeadGreen  Lag FO, Lag End, 
Coord End, Lag 
Coord Green  

 

Permissive Mode  Modo 
permissivo 

Single Band  Multi-Band  
 

Intersection Lost 
Time  

Tempo 
perdido da 
Intersecção 

0s  0-(cycle length-
0.1)s   

Minimum Green  Mínimo de 
verde 

5s  0-255s  
 

Amber  Amarelo 3s  0-255s   

Allred  Vermelho 
Geral 

1s  0-255s  
 

Vehicle Extension  Extensão do 
veiculo 

3s  0-25.5s  
 

Walk  Pedestre 5s  0-255s   

Pedestrian 
Clearance  

Tempo de 
sobra para o 

Pedestre 

10s  0-255s  
 

Street Name Font 
Size  

Nome da Rua 
Tamanho da 

Fonte 

8.0 pt  
 

 
 
Retiramos algumas tabelas e informações dos manuais de sinalização do Conatran para 
que os projetos não fiquem restritos somente aos dados acima apresentados. 
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FTP, no caso acima, significa Faixa de Pedestre. 
 

 
 
Esses padrões serão a base para a sua rede e poderão ser alterados em nível local a 
qualquer momento. Eles serão detalhados mais cuidadosamente em páginas futuras. 
 
 

4. Construindo o Projeto 

Os desenhos do software Vistro são simples, e sua rede pode ser concluída em três 
etapas básicas: 
1. Selecione o plano de fundo da rede; 
2. Adicione suas interseções; 
3. Complete sua rede de rua. 
Além disso, se você estiver conduzindo um TIA, você também precisará preencher o 
seguinte: 
4. Adicione Zonas para representar seus sites de desenvolvimento; 
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5. Adicione Gates para o roteamento de seu tráfego de desenvolvimento; 
6. Defina Caminhos para atribuir o tráfego de desenvolvimento à sua rede de rua. 
Para otimização de sinal, você também adicionará o seguinte: 
7. Definir rotas para otimização da temporização do sinal. 
 
 

4.1.  Selecionando o Plano de Fundo da Rede 

O plano de fundo do fluxo traz uma visualização completa de mapas para criar as 
ruas do fluxo, interseções, geometrias necessárias, etc.  

       Para escolher o plano de fundo, vá até a Barra do menu e clique no botão abaixo. 
 

 

  Depois disso, a seguinte janela aparecerá, possibilitando a escolha do 

plano de fundo desejado. 

 

 Na versão estudantil temos a possibilidade de trabalhar com o Internet 
Map no modo Open Street Map, destacado em vermelho. Outro recurso a ser utilizado 
é a adição de uma imagem ao plano de fundo, que pode ser feita clicando com o botão 
direito Insert Background Image, destacado em verde. 
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 Depois de inserir a imagem ela aparecerá na sua janela de trabalho com os 
contornos azuis. 
 

 
 
Para mover e ajustar a imagem manualmente: 
1. Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste para posicionar a imagem; 
2. Clique com o botão esquerdo no contorno para voltar a dimensionar a imagem; 
3. Repita estes passos para várias imagens, se necessário. 
 
Para dimensionar a escala da sua imagem: 
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4. Clique com o botão direito do mouse e selecione Scale Background Image. O cursor 
mudará para uma régua com um sinal "+" que é o ponto de referência; 
5.  Selecionando um local da imagem que se sabe o tamanho, utilizando o cursor 
(segurar + arrastar). 
 

 
6. Soltando o mouse você determina a escala a ser usada. Ela pode ou não ser aplicada 
a outras imagens. Em seguida clique em OK. 
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4.2. Criando Redes de Fluxo 

Ao final das escolhas de Background, você deve iniciar a colocação das intersecções: 

- Pela barra de ferramentas   

-Pelo menu Contexto (acionado pelo botão direito do mouse na janela de trabalho)  

Escala 
Excluir 

Mudança na ordem das camadas 

Mudar a opacidade do mapa 
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Podemos também copiar e colar as intersecções selecionando-as pelo centro e        

utilizando os atalhos de teclado Ctrl+C e Ctrl+V, respectivamente, ou o menu 

contexto marcado em vermelho. 

Ao excluir uma intersecção, podemos utilizar o botão direito e Delete (destacado em 

verde) ou apenas usar o atalho do teclado Delete. 

Podemos também pelo menu contexto adicionar e excluir uma perna da interseção  

(destacado em azul). 

 

 

 

Depois de colocadas a interseções devemos, então: 

    - Conectar as interseções; 

    - Adicionar poli pontos. 
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Para juntar as interseções: 

 

1) Clicar na interseção desejada para que apareça o ponto azul: 

 

 

 
 

2) Depois, clicar no ponto e arrastá-lo até a outra interseção: 

 

 

 
 

 

 

3) Resultado final 

 

 

- Adicionando Poly Points: 

Os Poly Points devem ser adicionados quando se quer mudar a geometria da 

estrada ou via que está sendo montada. Eles podem ser adicionados ou excluídos 

conforme a necessidade do projeto. 
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Para adicionar Poly Points automaticamente: 

1) Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste qualquer ponto no link para 

criar um Poly Point. 

2) Continue fazendo isso para obter a geometria da estrada desejada. 

 

Para adicionar Poly Points usando o menu de contexto: 

1) Clique com o botão esquerdo para destacar a perna ou o link (ele será 

realçado em azul). 

2) Clique com o botão direito do mouse e selecione Inserir Ponto Poly. 

 

Para editar Poly Points: 

1) Arraste e reposicione os pontos de forma para adicionar curvatura ao link. 

 

Para excluir Poly Points, você pode fazer isso de várias maneiras: 

1) Clique com o botão esquerdo para realçar um Poly Point e use a tecla Delete 

no teclado. 

2) Clique com o botão direito do mouse em um Poly Point e selecione: Eliminar 

Poly Point ou 

Excluir todos os pontos de poli no link (isso redefinirá a geometria para um 

link direto entre as duas interseções conectadas) 
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Para desconectar interseções, passe o mouse sobre o Link para excluir, clique 

com o botão direito do mouse e escolha uma das seguintes opções: 

1) Excluir Link: isso excluirá a conexão entre as duas interseções, mantendo as 

pernas independentemente, incluindo todos os Poly Points definidos. 

Dica: Você também pode excluir o Link usando a tecla Delete no teclado. 

2) Excluir Link e Pernas: isso excluirá a conexão entre as duas interseções e as 

Pernas que foram conectadas, removendo-as como pernas de aproximação 

de cada uma das interseções. 

 

 

4.3. Adicionando Zonas  

As zonas são locais que representam os geradores de tráfego de cada local. Para 

adicioná-las ao projeto: 

-Pela Barra de Ferramentas: 

 

1) Clicar no ícone   da barra de ferramentas; 

2) No mapa, selecionar o local desejado para a zona e clicar para adicioná-la; 

-Pelo menu contexto 
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Para excluir uma zona basta clicar com o botão esquerdo do mouse ou apenas 

pairar o cursor sobre a zona que se deseja exclui e clicar com o botão direito e 

excluir. 

 

 

 

4.4. Adicionando Portões 

O tráfego para Zonas de desenvolvimento é encaminhado de e para "Portões" de 

tráfego. Esses objetos podem ser colocados em qualquer lugar de sua rede e 

representam as áreas onde o tráfego flui para e das Zonas de desenvolvimento. Para 

adicioná-los ao projeto: 

-Pela Barra de Ferramentas 

 

Clicar no ícone  da barra de ferramentas; 

No mapa, selecionar o local desejado para o portão e clicar para adicioná-

lo; 

-Pelo menu de contexto 

 

 

 Para excluir um portão basta clicar com o botão esquerdo do mouse ou apenas 

pairar o cursor sobre a zona que se deseja exclui e clicar com o botão direito e excluir. 

, 
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Zonas e Portões não estão fisicamente conectados à rede por links. 

 

 

4.5. Definindo Caminhos 

Os caminhos são desenhados para conectar Zonas e Portões em toda a rede, o que 

permite a atribuição de novas viagens entre Zonas e Portão e ao longo da rede. 

Caminhos de uma Zona para um Portão (caminhos de saída) são desenhados da 

seguinte forma: 

- Selecione a ferramenta Caminho   

- Clicando em uma Zona  

 

-todas as interseções intermediárias  

 



28 
 

-clicando na porta de destino. 

 

 

Da mesma forma, caminhos de um portão para uma zona (viagens de entrada) são 

desenhados clicando no primeiro Portão, em seguida, todas as interseções 

intermediárias e, finalmente, clicando na zona de destino. 

Uma vez definidos, os caminhos podem ser selecionados na tabela de fluxo de trabalho 

de Atribuição de Viagem e o caminho selecionado é exibido graficamente na janela de 

rede. 
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Depois que um Caminho é criado, selecione o caminho na tabela (demarcada em 

vermelho) e clique com o botão direito do mouse para as seguintes opções: 

 

 

 

 

 

4.6. Modificando a Posição das Redes 

As redes podem ser movidas na sua totalidade para outras posições no mapa de 

fundo executando três etapas: 

- Clique com o botão direito do mouse em uma das interseções na rede para abrir o 

menu de contexto.  

 

 

     - Selecione Map this Point to Background Position no menu de contexto. 

     - Clique com o botão esquerdo na posição no mapa de plano de fundo onde deseja      

que a interseção se mova. 

A rede é então movida para a nova posição, mantendo corretamente as distâncias 

relativas na rede. 

 

Para criar um caminho 

inverso usando os 

mesmos nós e links, 

mas na direção oposta 

Para deletar o caminho 

selecionado na tabela) 
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5. Desenvolvendo o Modelo 

Para isso passamos por três etapas simples: 

1) Intersection Setup: contém todas as informações físicas para cada interseção; 

2) Volumes: Volume de entrada de dados, ajustes de volume, taxas de crescimento e 

volumes relacionados ao desenvolvimento; 

3) Traffic Control: insira todos os dados de controle de tráfego com base no tipo de 

controle e na metodologia. 

 

 

5.1. Configuração de Interseção (Geometria) 

 

5.1.1. Parâmetros Comuns e Interseções de 

Sinalização Desconhecida 

 

 

 

Parâmetro Descrição Unidade 

Number 

Número 
 

Número característico de cada 
interseção. As interseções são 

numeradas consecutivamente, no 
entanto, o número pode ser substituído 

por outro que ainda não existe. 

n/a 

Intersection Interseção Nome da interseção n/a 

Control Type 

Tipo de 
controle 

Tipo de controle da interseção. Pode 
ser: desconhecido, sinalizada, rotatória, 
parada de duas vias ou parada de todas 

as vias. 

n/a 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Name Nome Nome da aproximação n/a 

Show Name 

Mostrar nome Se marcado, a entrada de texto 
preenchida irá aparecer na rede 

quando Show Street Names estiver 
selecionado 

n/a 

Approach Aproximação Direção de aproximação n/a 

Lane 
Configuration 

Configuração 
da faixa 

Seletor gráfico e representação da 
configuração da faixa para cada 

aproximação descrita. 

n/a 

Turning 
Movement 

Movimento de 
curva 

Direção do movimento, quando 
houverem mais de 4 vias é possível ter 

mais direitas e esquerdas. 

n/a 

Base Volume 
Input 

Entrada de 
volume base 

Entrada de volume básico pelo usuário  Veículos/
h 

Total Analysis 
Volume 

Volume total 
de analise 

Volume de análise total calculado. O 
volume de análise total inclui todos os 
ajustes de volume definidos e viagens 

de desenvolvimento de locais, se 
presentes 

Veículos/
h 

Crosswalk 
Faixa de 
pedestre 

Faixa de pedestre selecionada para a 
aproximação 

n/a 

 

 

5.1.1.1.  Configuração da Faixa 

Para definir sua configuração básica de faixas para cada aproximação: 

1) Em qualquer uma dessas guias  , clique uma 

vez para abrir a caixa diálogo na  Lane Configuration. 
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2) Clique na pista, por exemplo, para definir sua configuração. 

3) Para ver toas as possibilidades pode clicar em , assim você pode 

adicionar ou subtrair setas com os botões verdes “+” ou “-“ vermelhos 

. 

4) Caso se formem conflitos algumas setas ficarão indisponíveis para evitá-los. 

 

 

5.1.2. Configurações de Interseção Sinalizada 

A tabela de configurações desse tipo de intersecção contém tantos os 

parâmetros da tabela de parâmetros comuns quanto os parâmetros descritos 

abaixo. 

 

Cancela 

Salvar e sair, também possível apenas 

clicando fora da área de dialogo 
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Parâmetros Descrição Unid 

Analysis 
Method 

 

Método de 
análise 

Metodologia de análise de capacidade das 
interseções em função do tipo de controle 

 

Lane Width 
Largura da 

pista 
Largura da faixa de rodagem m 
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Parâmetros Descrição Unid 

No. of 
Lanes in 
Pocket 

Número de 
pistas de bolso 

Define quantas pistas da geometria de 
aproximação são pistas de bolso. 

Uma pista de bolso é uma pista adicionada 
na aproximação de uma interseção. As faixas 
de bolso são mais usadas para movimentos 
de curvas, mas também podem ser usadas 

para movimentos diretos. As pistas de bolso 
são sempre definidas para a esquerda ou 

para a direita do movimento de passagem. 
Padrão = 0; Faixa = 0 - [# curva + através de 

pistas - 1] 

 

Pocket 
Length 

Comprimento 
da pista de 

bolso 

Comprimento da(s) pista(s) de bolso 
respectiva(s) 

m 

Median Mediana 

Uma caixa de seleção define uma mediana 
central para a abordagem. Uma mediana é 

uma separação divisória entre direções 
opostas em uma aproximação. 

 

Median 
Length 

Comprimento 
da mediana 

Comprimento da mediana para a abordagem 
selecionada medida a montante da 

localização da barra de parada. 
m 

Median 
width 

Largura da 
mediana 

Largura da mediana para aproximação 
selecionada 

m 

Speed Velocidade Velocidade da aproximação selecionada km/h 

Grade Grau 
Grau da inclinação da aproximação 

selecionada 
% 

Crosswalk 
Faixa de 
pedestre 

Uma caixa de seleção define a presença de 
uma faixa de pedestre na aproximação 

selecionada 
 

Crosswalk 
Width 

Largura da 
faixa de 
pedestre 

Largura da faixa de pedestre. 
Este parâmetro é usado se exportar para 

Vissim. Em Vissim as faixas de pedestres são 
modeladas usando duas ligações opostas, 
assim que cada ligação tem a metade da 
largura da largura completa da faixa de 

pedestre. Uma faixa de pedestre com de 5 
metros irá gerar uma faixa de pedestres 

completa de 10 m após a exportação para 
Vissim. 

m 

Channelized Canalizado 
Uma caixa de seleção define uma pista 

canalizada para curvas a direita para 
aproximação (modelo feito com mão-direita) 

 

Channelized 
Control 

Controle 
canalizado 

Para uma pista de curva canalizada, define o 
controle para a entrada do tráfego principal. 
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Parâmetros Descrição Unid 

Channelized 
Radius 

Raio 
canalizado 

Raio do giro canalizado que tangencialmente 
se aproxima do limite externo das duas 
aproximações do movimento de volta. 

m 

Right Turn 
on Red 

Virar à direita 
quando 

vermelho 

Uma caixa de seleção define se os veículos 
podem virar a direita no farol vermelho 

 

 
 
 

Parâmetros 
HCM 
2000 

HCM 
2010 

ICU 212 ANM 

Analysis Method      

Lane Width x x x x x 

No. of Lanes in Pocket x x x x x 

Pocket Length x x   x 

Median     x 

Median Length     x 

Median width     x 

Speed x x   x 

Grade x x   x 

Crosswalk x x   x 

Crosswalk Width     x 

Channelized     x 

Channelized Control     x 

Channelized Radius     x 

Right Turn on Red     x 

 

 

5.1.3. Configuração de Rotatória 

A tabela de configuração desse tipo de interseção os parâmetros descritos 

abaixo. 
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Parâmetros Descrição Unid. 

Analysis Method 
Metodologia de análise de 

capacidade das interseções em 
função do tipo de controle 

 

Lane Width Largura da faixa de rodagem m 

No. of Lanes in Pocket 
Define quantas pistas da geometria 
de aproximação são pistas de bolso. 

 
 

Pocket Length 
Comprimento da(s) pista(s) de bolso 

respectiva(s) 
m 

Speed 
Velocidade da aproximação 

selecionada 
km/h 

Grade 
Grau da inclinação da aproximação 

selecionada 
% 
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Parâmetros Descrição Unid. 

Crosswalk 
Uma caixa de seleção define a 

presença de uma faixa de pedestre 
na aproximação selecionada 

 

Crosswalk Width Largura da faixa de pedestre. m 

Crosswalk Setback 
Distância do recuo do cruzamento 
da linha de visão na aproximação. 

Padrão = 0; Faixa = 0 - 91,4 m 
m 

Bypass Lane 

Uma caixa marcada define uma pista 
de curva à direita canalizada (virada 

à esquerda para o modelo à 
esquerda) para a aproximação. 

 

Bypass Control 
Para uma pista de canalizada, define 

o controle para entrar na linha 
principal 

 

Bypass Radius 

O raio da pista canalizada gira a pista 
que tangencialmente se aproxima 

do limite externo das duas 
aproximações do movimento da 

volta. 

m 

Entry Lane Width 

(E) Largura da aproximação 
diretamente na entrada em todas as 

faixas. 
Padrão = soma das larguras da faixa 

de aproximação. 

m 

Entry Radius 

(R) Raio da entrada na aproximação 
especificada. Mais especificamente, 

o raio que se aproxima 
tangencialmente do círculo exterior 

da rotatória e o limite exterior da 
aproximação. 

Padrão = 50 pés (15,2 m); Faixa = 0 - 
500 pés (152,4 m) 

m 

Entry Angle 
(Φ) Especificado pelo desenho 

abaixo da tabela 
Graus 

Approach Half Width 

(V) Largura de estrada da 
aproximação sem nenhuma via de 

bolso. 
Padrão = 10 pés (3,1 m); Faixa = 5 - 

50 pés (1,5 - 15,2 m) 

m 
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Parâmetros Descrição Unid. 

Flare Length 

(L ') Metade do comprimento do 
segmento de aproximação entre os 
pontos onde a Largura da Pista de 

Entrada e a Metade Largura de 
Aproximação são medidas. 

Padrão = 60 pés (18,3 m); Faixa = 3 - 
60 pés (0,9 - 18,3 m) 

m 

Grade Separation 

(SEP) Distância entre aproximação e 
saída da mesma via do nó. Para 

rotatórias regulares, especifique 0 
pés. Com valores> 0, descreva as 

abordagens nas rotatórias 
expandidas, onde a aproximação 
está muito distante da saída da 

mesma via. 
Padrão = 0; Faixa = 0 - 300 pés (91,4 

m) 

m 

No. of Circulating Lanes 
Número de faixas no círculo que 
estão em conflito com a entrada. 

 

No. of Exit Lanes 
Número de pistas de saída na 

aproximação especificada. 
 

Exit Lane Width 

Largura da faixa de saída na 
aproximação especificada. Se houver 

mais de uma pista de saída, cada 
pista usará esse valor. 

Padrão = 3,66 m; Faixa = 8 - 60 pés 
(2,4 - 18,3 m 

m 

Exit Radius 

Raio da saída na aproximação 
especificada. 

Padrão = 50 pés (15,2 m); Faixa = 3 - 
500 pés (0,9 - 152,4 m) 

m 

Inscribed Circle Diameter 

(D) Diâmetro externo da rotunda. 
Para rotatória assimétricas 

especificar o raio relacionado ao 
ambiente da aproximação 

especificada. 
Padrão = 75ft; Faixa = 32,8 - 656,2 

pés (10 - 200 m) 

m 

Circulatory Roadway Width 

Largura da estrada circulatória. 
Padrão = soma da largura da faixa 
para a abordagem; Faixa = 3 - 500 

pés (0,9 - 152,4 m 

m 
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Parâmetros Descrição Unid. 

Splitter Island 
Uma caixa de seleção definiu a 

presença de uma ilha de divisão para 
a aproximação selecionada. 

 

Splitter Island Length 

Comprimento da ilha de divisão 
medido a partir do limite externo do 

círculo. 
Padrão = 0; Faixa = 0 - comprimento 

da ligação de aproximação 

m 

Splitter Island Width 

Largura da ilha divisora no limite 
externo do círculo. 

Padrão = 0; Intervalo = qualquer 
número real 

 

m 
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5.1.4. Configurações de Interseções com 2 vias ou 

Todas com Paradas 

A tabela de configuração desse tipo de interseção os parâmetros descritos 

abaixo. 

 

 

 

Parâmetros Descrição Unid. 

Analysis Method 
 

Metodologia de análise de 
capacidade das interseções em 

função do tipo de controle 
 

Lane Width Largura da faixa de rodagem m 

No. of Lanes in Pocket 
Define quantas pistas da geometria 
de aproximação são pistas de bolso. 

 

Pocket Length 
Comprimento da(s) pista(s) de bolso 

respectiva(s) 
m 
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Parâmetros Descrição Unid. 

Median 

Uma caixa de seleção define uma 
mediana central para a abordagem. 

Uma mediana é uma separação 
divisória entre direções opostas em 

uma aproximação. 

 

Median Length 

Comprimento da mediana para a 
abordagem selecionada medida a 

montante da localização da barra de 
parada. 

m 

Median width 
Largura da mediana para 
aproximação selecionada 

m 

Speed 
Velocidade da aproximação 

selecionada 
km/h 

Grade 
Grau da inclinação da aproximação 

selecionada 
% 

Crosswalk 
Uma caixa de seleção define a 

presença de uma faixa de pedestre 
na aproximação selecionada 

 

Crosswalk Width Largura da faixa de pedestre. m 

Channelized 

Uma caixa de seleção define uma 
pista canalizada para curvas a 

direita para aproximação (modelo 
feito com mão-direita) 

 

Channelized Control 
Para uma pista de curva canalizada, 
define o controle para a entrada do 

tráfego principal. 
 

Channelized Radius 

Raio do giro canalizado que 
tangencialmente se aproxima do 

limite externo das duas 
aproximações do movimento de 

volta. 

m 

 

 

5.2. Volumes 

O vistro tem a capacidade de contabilidade de viagens, existem varias camadas de 

volumes e ajustes que podem ser feitos para chegar ao volume desejado. 

Ao realizar uma análise de impacto de tráfego (TIA), as viagens associadas a um 

desenvolvimento são calculadas automaticamente para cada movimento na rede 

uma vex que a geração, distribuição e  atribuição de viagem foram realizadas.  

No caso de um projeto não TIA, todos os parâmetros relacionados ao TIA são 

agrupados e podem ser recolhidos na tabela de configuração de volume usando o 
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botão de seta à esquerda do cabeçalho TIA Demand. Os parâmetros que aparecem 

em itálico na tabela de configuração de volume são valores calculados. 
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Parâmetro Descrição Unid. 

Basic Volume Inputs (Entrada básica de Volume) 

Number 

Número característico de cada 

interseção. As interseções são 

numeradas consecutivamente, no 

entanto, o número pode ser substituído 

por outro que ainda não existe. 

 

Intersection Nome da interseção  

Approach Direção de aproximação  

Lane Configuration 

Seletor gráfico e representação da 

configuração da faixa para cada 

aproximação descrita. 
 

Turning  Movement 

Direção do movimento, quando 

houverem mais de 4 vias é possível ter 

mais direitas e esquerdas. 
 

Base Volume Input 
Resumo da Entrada do Volume Base, 

descrição abaixo. Veículos/h 

Total analysis Volume 

Volume de análise total calculado. O 
volume de análise total inclui todos os 

ajustes de volume definidos e viagens de 
desenvolvimento de locais, se presentes 

 

Base Volume Input Entrada de volume básico pelo usuário  

Base volume Ajustment 
fator 

Fator de ajuste definido pelo usuário a 
ser aplicado, se desejado, à entrada de 
volume base. Um exemplo de aplicação 

seria um fator de ajuste sazonal. 
Padrão = 1,0000; Faixa = 0 - 99,9000 

 

Final Base Volume 

Volume base que representa a condição 
de base. 

= Entrada do Volume Base * Fator de 
Ajuste do Volume Base 

Veículo/h 

Heavy Vehicles 
Percentage 

Porcentagem de veículos pesados para 
cada movimento. 

Padrão = 2; Faixa = 0 - 100 
 

Growth Rate 

Taxa de crescimento a ser aplicada como 
fator multiplicativo para ajustar o 
volume à análise do ano futuro. 

Padrão = 1.000; 

 

In-Process Volume 
Entrada de volume definível pelo usuário 

normalmente usada para contabilizar 
viagens já aprovadas por um 

Veículo/h 
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Parâmetro Descrição Unid. 

desenvolvimento próximo que ainda não 
está instalado. 

Future background 
Volume 

Futuros volumes antes de qualquer 
viagem são adicionados para o novo 

desenvolvimento. 
= Volume Base Final * Taxa de 

Crescimento + Volume em Processo 

Veículo/h 

Site-Generated Trips 

Viagens calculadas a partir do(s) novo(s) 
desenvolvimento(s) com base nos 

caminhos de geração, distribuição e 
atribuição de viagens. Fazer alterações 
em qualquer componente do processo 

de geração de viagem resultará em uma 
alteração desse valor. 

Veículo/h 

Diverted trips 

As viagens são atraídas pelo trânsito em 
estradas nas imediações do local de 
desenvolvimento, mas requerem um 

desvio dessa estrada para outra via para 
ter acesso ao local. Viagens desviadas 
aumentam tráfego para as estradas 

adjacentes a um local. O valor pode ser 
negativo ou positivo. 

Veículo/h 

Pass-by trips 

Viagens feitas como paradas intermédias 
para o desenvolvimento no caminho de 
uma origem para um destino de viagem 

primária. Este campo é usado em 
conjunto com a Geração de Viagem para 
uma Zona. As viagens primárias, que não 
são de passagem, podem ser geradas e 
atribuídas à rede de estudo, enquanto 

que os ajustes de passagem nas entradas 
de automóveis do projeto podem ser 

inseridos nesses campos. O valor pode 
ser negativo ou positivo. 

Veículo/h 

Existing Site Adjustment 
Volume 

Ajuste de volume definido pelo usuário 
para conta de viagens adicionadas ou 

removidas devido a mudanças no uso da 
terra para acomodar o novo 

desenvolvimento. 

Veículo/h 

Net new Trips 

Total de novas viagens adicionadas ao 
sistema após a contabilização de todos 

os ajustes. 
= Polos geradores de viagens + Desviada 

+ de passagem + Volume de Ajuste de 
Local Existente 

Veículo/h 



45 
 

Parâmetro Descrição Unid. 

Other Volume 
Volume definido pelo usuário não é 

contabilizado por outros parâmetros de 
volume 

Veículo/h 

Future Volume total 

Volume futuro total depois de todas as 
viagens geradas pelo site e ajustes de 

volume terem sido feitos. 
= Volume de Fundo Futuro + Novas 

viagens da rede + outro volume 

Veículo/h 

Rigth-turn on read volume 
Ajuste de volume para conta de veículos 
por hora que vire à direita em um sinal 

vermelho. O valor é positivo. 
Veículo/h 

Total Hourly Volume 
Volume futuro horário total após 

contabilização da curva à direita no 
vermelho 

Veículo/h 

Peak Hour Factor 

PHF baseado no Manual de Capacidade 
Rodoviária usado para ajustar o volume 
horário para refletir a taxa de fluxo de 

pico de 15 minutos. 
Padrão = 1,0000; Faixa = 1 - 1,0000 

 

Other Adjustment Factor 

Fator de ajuste definido pelo usuário 
para considerar fatores não 

contabilizados por qualquer outro 
parâmetro. 

Padrão = 1,0000; Faixa = 1 - 99,9000 

 

Total 15-minute Volume 

Estimativa total de veículos durante o 
período mais alto de 15 minutos da hora 

de pico. 
= (Volume Horário Total * 0,25 / PHF) * 

Outro Fator de Ajuste 

Veículos 

Total Analysis Volume 

Volume de análise total calculado, 
incluindo todos os ajustes de volume e 

fatores definidos. 
= Volume total de 15 minutos * 4 

Veículo/h 

Presence of On-street 
Parking 

A caixa de seleção para indicar 
estacionamento na rua é presente e um 

fator na análise 
 

On street Parking 
Maneuver Rate 

Número de manobras de 
estacionamento na rua por hora que 

ocorrem na aproximação adjacente ao 
movimento indicado 

#/h 

Local bus stopping Rate 
Número de manobras de paragem por 

hora que ocorrem na aproximação 
#/h 

Pedestrian Volume 
Volume de pedestres no cruzamento da 
aproximação selecionada. Este volume é 

utilizado no cálculo HCM e para gerar 
Peds/h 
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Parâmetro Descrição Unid. 

entrada de pedestres nas faixas de 
pedestre ao exportar para Vissim 

Bicycle Volume 

Volume de bicicletas que cruzam a 
aproximação selecionada como similar à 

passagem de pedestre (intersecções 
sinalizadas somente). 

Bicicletas/h 

 

 

 

5.3. Controle de Tráfego 

 

5.3.1. Intersecções Sinalizadas 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Intersection Settings (Configurações da Interseção) 

Analyze Intersection? 
Uma caixa de texto indicará que a 

interseção será incluída na análise e no 
relatório. 

 

Analyzis Period 
Tempo para realizar a análise, podendo 

ser de 15min ou 1h. 
 

Located in CDB 
Indica que a interseção está em um 

distrito central. Quando ativa ajusta o 
fator de ajuste de tipo de área para 0,90. 

 

Controller ID 

Cada controlador de sinal tem um número 
ID específico. Esse valor é padrão, mas 
pode ser mudado para interseções que 

são controladas por um controlador 
comum a outra seção. 

 

Signal Coordination Group 

Interseções sinalizadas do mesmo sub 
grupo são coordenadas coletivamente. 

Múltiplos sub grupos (rotas coordenadas) 
são permitidas. 

 

Cycle Lenght 
É o máximo de tempo que cada grupo de 
sinais demoram para completar um ciclo. 

s 

Coordination Type 
Define a coordenação em Livre, Tempo de 

Dia Padrão Coordenado, Tempo de Dia 
Padrão Isolado. 

 

Actuation Type 
Define se o controlador opera como 

tempo fixo, totalmente atuante ou semi-
atuante. 

 

Offset 

Quando coordenado, o cronômetro do 
ciclo local será deslocado do cronômetro 

do ciclo máster pelo tempo de 
deslocamento definido relativo ao ponto 

de referência. 

s 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Offset Reference 

Ponto no ciclo onde o cronômetro máster 
de ciclo será igual ao tempo de 

deslocamento definido quando o 
controlador é coordenado e não em 

transição. 

 

Permissive Mode 

 Essa configuração define o modo 
permissivo para o padrão de coordenação. 

Controla o método em cada período 
permissivo que são abertos e fechados 

para grupos de sinais não coordenados. O 
controlador só responderá a grupos de 

sinais que são permissivos seguindo o fim 
do verde em cada grupo de sinais 

coordenados. 

 

Lost Time 

Tempo total por ciclo não sendo usado 
efetivamente por causa do tempo de 

reação do motorista, aceleração, e 
desaceleração no começo e no fim de 

grupos ativos de sinais ativos. 

s 

Phasing and Timing (Fase e Tempo) 

Control Type 

Define o controle dos movimentos, como: 
permissivo; protegido; 

protegido/permissivo; separado; 
sobreposição. 

 

Allow Lead/Lag Optimization Permite a otimização de condução/atraso.  

Signal Group É o número de fase do sinal.  

Auxiliary Signal Groups 

Quando o Tipo de Controle está 
‘sobreposto’ e o Grupo de sinais para a 

fase sobreposta é entrado, os Grupos de 
sinais auxiliares são ativos e permitem 
seleções de quaisquer fases que esse 

movimento sobrepõe. 

 

Lead/Lag 
Seleção para condução ou atrás para a 

fase selecionada. 
 

Minimum Green 
Tempo mínimo de verde que os semáforos 

ficam, antes de mudar para amarelos. 
s 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Maximum Green 
Tempo máximo que o grupo de sinais são 

permitidos a extender antes do verde 
acabar. 

s 

Amber 
Tempo que um grupo de sinais fica 

amarelo antes de avançar pro vermelho. 
s 

All Red 
Tempo que todo o grupo de sinais ficam 

vermelhos ao mesmo tempo. 
s 

Split 

Total de tempo locado no ciclo para grupo 
de sinais. A separação inclui o tempo que 

levará o intervalo de verde, amarelo e 
vermelho para cada grupo de sinais.  

s 

Vehicle Extension 

Tempo permitido entre extensões de 
veículos com sucesso antes de um grupo 

de sinais fechem. Esse parâmetro pode ser 
referente como uma passagem em alguns 

controlados e não afeta o cálculo de 
capacidade. 

s 

Walk 

Tempo mínimo que um grupo de sinais vai 
mostrar a luz que indica que pode se 

atravessar a rua antes de o sinal começar 
a piscar a luz indicando que não pode mais 

atravessar.  

s 

Pedestrian Clearence 

Tempo para que o grupo de sinais 
exclusivos para pedestres vai mostrar a luz 
piscando para não atravessar a rua antes 

de mudar para a luz fixa de não 
atravessar. 

s 

l1, Start-Up Lost Time 
Tempo extra necessário para reagir à 

iniciação do sinal verde e então acelerar. 
s 

l2, Clearance Lost Time 
Tempo entre a mudança de indicação dos 
sinais durante cada interseção não usada 

por veículos. 
s 

Coordinated 
Identifica os grupos de sinais coordenados 

para o controlador de sinais. 
 

Minimum Recall 

Grupos de sinais marcados para essa 
opção receberão uma chamada 

automática do veículo, 
independentemente da sua atuação e 

tempo para o mínimo de verde. O tempo 
de verde pode se extender além do 

mínimo se houver demanda.  
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Parâmetro Descrição Unidade 

Maximum Recall 

Grupos de sinais marcados para essa 
opção apenas receberão uma chamada 

automática do veículo e sua extensão. O 
tempo máximo de verde vai 

incondicionalmente começar a contar o 
tempo no momento que o sinal abrir. 

 

Pedestrian Recall 

Grupos de sinais marcados para essa 
opção apenas receberão uma chamada 

automática dos pedestres e tempo para a 
passagem completa mais o tempo de 

liberação dos pedestres. 

 

Dual Entry 

Quando um grupo de sinais tem um 
pedido no próximo grupo de barreira, 

fases concorrentes no grupo de barreira 
talvez não tenham um chamado. Nesse 
caso, ambos os grupos de sinais com o 

chamado e o grupo de sinais sem o 
chamado vão começar a rodar quando a 

barreira for atravessada se ambos os 
grupos de sinais forem marcados com 

Dupla Entrada. 

s 

Detector 
Uma janela se abrirá para escolher o 

detector. 
 

Detector Location 
Distância a montante da barra de parada 

do bordo dianteiro do detector. 
ft/m 

Detector Length Comprimento do detector. ft/m 

I, Upstream Filtering Factor 
Fator de ajuste pelo efeito de um sinal a 
montante de veículos chegando para o 

movimento do grupo. 
 

Exclusive Pedestrian Phase (Fase Exclusiva de Pedestres) 

Pedestrian Signal Group 
O número de fase do sinal para uma fase 

exclusiva de pedestres. 
 

Pedestrian Walk 

Tempo mínimo que o grupo de sinais 
exclusivos para pedestres vai mostrar a luz 
para atravessar a rua antes de mudar para 

o modo piscando, que não se deve 
atravessar. 

s 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Pedestrian Clearence 

Tempo para que o grupo de sinais 
exclusivos para pedestres vai mostrar a luz 
piscando para não atravessar a rua antes 

de mudar para a luz fixa de não 
atravessar. 

s 

Lane Group Calculations (Cálculos de Grupo de Faixas) 

Lane Group 
Faixa ou grupo de faixas designado para 

análise. 
 

Control Type 

Define o controle dos movimentos, como: 
permissivo; protegido; 

protegido/permissivo; separado; 
sobreposição. 

 

C, Cycle Lenght 
É o máximo de tempo que cada grupo de 
sinais demoram para completar um ciclo. 

s 

L, Total Loss Time per Cycle 
Tempo total perdido por ciclo para uma 

faixa específica. 
s 

I1, Start-up Loss Time 
Tempo consumido para reagir e começar a 

acelerar depois que um grupo de sinais 
começam o verde. Padrão: 2,0 s. 

s 

I2, Clearence Loss Time 

Tempo consumido no fim de um grupo de 
sinais não servindo o tráfego por causa 

dos motoristas desacelerando e parando 
em reação ao amarelo. 

s 

Green Time Start 
Começo do tempo de verde no grupo de 

sinais no ciclo local. 
s 

Green Time End 
Fim do tempo de verde no grupo de sinais 

no ciclo local. 
s 

G, Actual Green Time Mostra o tempo de verde por ciclo. s 

g_i, Effective Green Time 
Total de tempo de verde onde veículos 

procedem na taxa de fluxo de saturação. 
s 

g/C, Green / Cycle 
A proporção do tempo efetivo de verde de 

um grupo de sinais para a duração do 
ciclo. 

s 

(v/s)_i, Volume / Saturation 
Flow Rate 

A proporção do volume do fluxo de 
saturação  

veh/h 

Critical Lane Group 
Grupo de faixas com a maior taxa de fluxo 

será indicadas como críticas. 
 

Saturation Flow Calculations (Cálculos do Fluxo de Saturação) 

Lane Group 
Faixa ou grupo de faixas designado para 

análise. 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Control Type 

Define o controle dos movimentos, como: 
permissivo; protegido; 

protegido/permissivo; separado; 
sobreposição. 

 

So, Base Saturation Flow Rate 
Taxa do Fluxo de Saturação para 

condições ideais. Padrão: 1900 veh/h/ln. 
veh/h 

N, Number of Lanes Número de faixas.  

f_w, Lane Width Adjustment Fator de ajuste para largura da faixa.  

f-HV, HGV Adjustment Fator de ajuste para veículos pesados.  

f_g, Grade Adjustment 
Fator de ajuste para o grau de inclinação 

da via. 
 

f_p, Parking Adjustment 
Fator de ajuste para operações de 

estacionamentos adjacentes à faixa de 
trânsito. 

 

f_bb, Bus Blocking Adjustment 
Fator de ajuste para ônibus 

periodicamente bloqueando a via de 
trânsito na parado do tráfego. 

 

f_a, Area Type Adjustment Fator de ajuste para CBD.  

f_LU, Lane Utilization 
Adjustment 

Fator de ajuste para faixas de utilização 
não balanceadas. 

 

Override Calculated Lane 
Utilization Adjustment 

Ativa o usuário para colocar o fator de 
ajuste de utilização de faixa. 

 

f_LU,u, User-defined Lane 
Utilization Adjustment 

Quando definido, esse valor será usado no 
lugar do ajuste de utilização de faixa. 

 

p_LT, Proportion Left Turns 
Proporção de veículos virando à esquerda 

na faixa. 
% 

p_RT, Proportion Right Turns 
Proporção de veículos virando à direita na 

faixa. 
% 

f_LT, Left Turn Adjustment 
Fator de ajuste para refletir a geometria 

da curva à esquerda. 
 

f_RT, Right Turn Adjustment 
Fator de ajuste para refletir a geometria 

da curva à direita. 
 

f_Lpb, Left Turn Pedestrian 
Adjustment 

Fator de ajuste para pedestres que viram à 
esquerda. 

 

f_Rpb, Right Turn Pedestrian 
Adjustment 

Fator de ajuste para pedestres que viram à 
direita. 

 

Total Saturation Flow 
Adjustment 

Produto de vários ajustes de fluxos de 
saturação. 

 

s , Calculated Final Saturation 
Flow Rate 

Quando definido, esse valor será usado no 
lugar da taxa final de fluxo de saturação 

calculada. 
veh/h/ln 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Override Calculated Saturation 
Flow Rate 

Ativa o usuário para colocar a taxa de 
fluxo de saturação. 

 

User-Defined Saturation Flow 
Rate 

Quando definido, esse valor será usado no 
lugar da Taxa final de fluxo de saturação 

calculada. 
veh/h/ln 

Arrival Type 

Nível de um pelotão no tráfego chego 
numa aproximação selecionada. Padrão: 

3; Alcance: 1 – 6 (muito pobre – 
excepcionalmente coordenado). 

 

Capacity Analysis (Análise da Capacidade) 

Lane Group 
Faixa ou grupo de faixas designado para 

análise. 
 

Control Type 

Define o controle dos movimentos, como: 
permissivo; protegido; 

protegido/permissivo; separado; 
sobreposição. 

 

V, Volume Volume de grupo de faixas. veh/h 

s, Saturation Flow Rate Taxa final de fluxo de saturação. veh/h 

c, Capacity 
Capacidade efetiva, leva em conta todos 

os fluxos. 
veh/h 

g/C, Green / Cycle 
A proporção do tempo efetivo de verde de 

um grupo de sinais com a duração do 
ciclo. 

 

X, Volume / Capacity 
A proporção do total de análises de 

volume com a capacidade. 
 

d1, Uniform Delay 
O primeiro termo da equação para um 

grupo de faixas com atraso. Padrão: 0,50. 
s 

k, Incremental Delay Calibration 
Factor 

Fator incrementado de atraso usado em 
conta para o efeito de um tipo de 

controlador em atraso. Padrão: 0,50. 
 

d2, Incremental Delay 

O segundo prazo de atraso de controlo do 
grupo de pistas, que representa o atraso 
devido ao efeito de flutuações ciclo-a-ciclo 
aleatórias na procura que ocasionalmente 
excedem a capacidade (isto é, a falha do 
ciclo) e o atraso devido à sobressaturação 
sustentada durante o período de análise.  

s 
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Parâmetro Descrição Unidade 

d3, Initial Queue Delay 

O terceiro prazo de atraso de controle de 
grupo de faixa, que representa o atraso 

devido a uma fila residual identificada em 
um período de análise anterior e que 

persiste no início do período de análise 
atual. Esse atraso resulta do tempo 

adicional necessário para limpar a fila 
inicial. 

s 

Rp, Platoon Ratio 
Descreve a qualidade da progressão dos 

sinais para o movimento do grupo 
correspondente.  

 

P, Proportion Arriving on Green 
Proporção de veículos chegando durante o 

verde. 
% 

PF, Progression Factor 
Fator de ajustamento de atraso baseado 

na qualidade do progresso. 
 

Lane Group Results (Resultados do Grupo de Faixas) 

X, Volume/Capacity for Lane 
Group 

A proporção do volume total de análise 
para a capacidade. 

 

d, Delay for Lane Group Controla o atraso de um grupo de faixas. s/veh 

Lane Group LOS Nível de serviço de um grupo de faixas.  

Critical Lane Group 
Grupos de faixas com a maior taxa de 

fluxo são indicadas como críticas. 
 

50th-Percentile Queue Length 
50º percentil de comprimento de fila 

medido em número de veículos. 
veh 

50th-Percentile Queue Length 
50º percentil de comprimento de fila 

medido em pés. 
ft 

95th-Percentile Queue Length 
95º percentil de comprimento de fila 

medido em número de veículos. 
veh 

95th-Percentile Queue Length 
95º percentil de comprimento de fila 

medido em pés. 
ft 

Movement, Approach, & Intersection Results (Resultados do Movimento, Aproximação 
& Interseção) 

d_M, Delay for Movement Controla o atraso por movimento. s/veh 

Movement LOS Mostra o Nível de Serviço de Movimento.  

Critical Movement Movimento crítico.  

d_A, Approach Delay 
Atraso de controle médio por 

aproximação. 
s/veh 

Approach LOS Mostra o Nível de Serviço de Chegada.  

d_I, Intersection Delay 
Média de atraso de controle para a 

interseção. 
s/veh 

Intersection LOS Mostra o Nível de Serviço de Interseção.  
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Parâmetro Descrição Unidade 

Intersection V/C 
Proporção de Volume/Capacidade da 

interseção. 
 

Sequence Editor (Editor de Sequência) 

Ring 1 
Usuário define o grupo de sinais que 

ocorre no Anel 1. 
 

Ring 2 
Usuário define o grupo de sinais que 

ocorre no Anel 2, se aplicável. 
 

Ring 3 
Usuário define o grupo de sinais que 

ocorre no Anel 3, se aplicável. 
 

Ring 4 
Usuário define o grupo de sinais que 

ocorre no Anel 4, se aplicável. 
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5.3.2. Rotatória 

 

 

 

Parâmetro Descrição Unidade 

Intersection Settings (Configurações da Interseção) 

Analyze 
Intersection? 

Analisar Interseção? 
Uma caixa de texto indicará 

que a interseção será incluída 
na análise e no relatório. 

 

Analyzis Period Período de Análise 
Tempo para realizar a análise, 
podendo ser de 15min ou 1h. 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Number of 
Conflicting 

Circulating Lanes 

Número de Faixas de 
Circulação em 

Conflito 

Número de faixas diretamente 
em conflito com a 

aproximação de entrada de 
faixas. 

 

Circulating Flow 
Rate 

Taxa de Fluxo de 
Circulação 

Número de veículos 
circulando na rotatória e 

passando em frente à entrada 
aproximada, entrando em 

conflito com o fluxo de 
entrada. 

veh/h 

Exiting Flow Rate 
Taxa de Fluxo de 

Saída 
Número de veículos saído da 

aproximação específica. 
veh/h 

Demand Flow 
Rate 

Taxa de Fluxo de 
Demanda 

Volumes representados como 
uma taxa de fluxo por hora. 

veh/h 

Adjusted 
Demand Flow 

Rate 

Taxa de Fluxo de 
Demanda Ajustada 

Taxa de fluxo de demanda 
ajustada para veículos 

pesados. 
veh/h 

Lanes (Faixas) 

Overwrite 
Calculated 

Critical 
Headway? 

Progresso crítico 
calculado sobrescrito 

 
Caixa de seleção para permitir 
a sobrescrição do valor crítico 

calculado do andamento. 

 

User-Defined 
Critical Headway 

Progresso Crítico 
Definido pelo 

Usuário 

Valor do andamento crítico, se 
definido pelo usuário. 

s 

Overwrite 
Calculated 

Critical follow-
Up Time? 

Tempo Seguido 
Crítico Calculado 

Sobrescrito 

Permite sobrescrever um 
valor de tempo seguido crítico 

calculado. 
 

User-Defined 
Critical Follow-

Up Time 

Tempo Seguido 
Crítico Definido pelo 

Usuário 

Valor de tempo seguido 
crítico, se definido pelo 

usuário. 
s 

A (Intercept) A (Interceptar) 

Modelo de capacidade 
interceptado baseado num 
andamento a frente usado 

para calibração. 

 

B (Coefficient) B (Coeficiente) 

Modelo de capacidade 
coeficiente baseado num 

andamento a frente crítico 
usado para calibração. 
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Parâmetro Descrição Unidade 

HV Adjustment 
Factor 

Fator de Ajuste para 
Veículos Pesados 

Fator de ajuste para veículos 
pesados, baseado na 

porcentagem de veículos 
pesados colocada na tabela de 

volumes. 

veh/h 

Entry Flow Rate 
Taxa de Fluxo de 

Entrada 
Taxa de fluxo de entrada na 

aproximação por faixa. 
veh/h 

Capacity of Entry 
and Bypass 

Lanes 

Capacidade de 
Entrada e Faixas de 

Desvio 

Capacidade total de entrada e 
faixas de desvio por 

aproximação. 
veh/h 

Pedestrian 
Impedance 

Impedância de 
pedestres 

Fator de redução de 
capacidade para contar a 

impedância de conflitos de 
pedestres. 

 

Capacity per 
Entry Lane 

Capacidade de 
Entrada por Faixa 

Capacidade de entrada 
convertida em veículos por 

hora. 
veh/h 

X, 
Volume/Capacity 

Volume/Capacidade 
A proporção do total de 

análises de volume com a 
capacidade. 

 

Movement, Approach, & Intersection Results (Resultados do Movimento, 
Aproximação & Interseção) 

Average Lane 
Delay 

Atraso de Grupo de 
Faixas 

Controla o atraso de um grupo 
de faixas. 

s/veh 

Lane LOS 
Nível de Serviço do 

Grupo de Faixas 
Nível de serviço de um grupo 

de faixas. 
 

95th-Percentile 
Queue Length 

95º Percentil de 
Comprimento de Fila 

95º percentil de comprimento 
de fila medido em número de 

veículos. 
veh 

95th-Percentile 
Queue Length 

95º Percentil de 
Comprimento de Fila 

95º percentil de comprimento 
de fila medido em pés. 

ft 

Approach Delay 
Atraso para a 

Chegada 
Atraso de controle médio por 

aproximação. 
s/veh 

Approach LOS 
Nível de Serviço de 

Chegada 
Mostra o Nível de Serviço de 

Chegada. 
 

Intersection 
Delay 

Atraso da Interseção 
Média de atraso de controle 

para a interseção. 
s/veh 

Intersection LOS 
Nível de Serviço de 

Interseção 
Mostra o Nível de Serviço de 

Interseção. 
 

 

 

 

 



61 
 

5.3.3. Interseções Controladas de Parada de Duas Vias 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Intersection Settings (Configurações da Interseção) 

Priority 
Scheme 

Esquema de 
Prioridade 

Uma aproximação definida tanto 
controlada como livre ou parada. 

 

Flared Lane Faixa Alargada 
Indica uma faixa alargada na 

aproximação controlada como 
parada. 

 

Storage Area Área de Estoque 
Número de veículos que podem ser 

armazenados na área alargada. 
veh 

Two-Stage 
Gap 

Acceptance 

Aceitação de 
Intervalo de Duas 

Etapas 

Indica se um intervalo de aceitação 
de duas etapas é aplicável. 

 

Number of 
Storage 

Spaces in 
Median 

Número de 
Espaços de 
Estoque na 

Mediana 

Número de veículos que podem ser 
armazenados na mediana. 

veh 

Analyze 
Intersection? 

Analisar 
Interseção? 

Uma caixa de texto indicará que a 
interseção será incluída na análise e 

no relatório. 
 

Analyzis 
Period 

Período de Análise 
Tempo para realizar a análise, 
podendo ser de 15min ou 1h. 

 

Population < 
10000 (Signal 

Warrants) 

População < 1000 – 
Garantias de Sinal 

Marcado para indicar a interseção 
que está numa área com população 

de ao menos 10000 habitantes; 
usado para análise de garantia de 

sinal. 

 

Capacity Analysis (Análise de Capacidade) 

Calculated 
Rank 

Classificação 
Calculada 

Classificação de movimento de 
acordo com a hierarquia de 

prioridade. 
 

v_c, 
Conflicting 
Flow Rate 

Taxa de Fluxo em 
Conflito 

Volume total de conflito (taxa de 
fluxo) para um movimento 

selecionado. 
veh/h 

v_c, Stage 1 Estágio 1 

Volume total de conflito (taxa de 
fluxo) para um movimento 

selecionado do estágio 1/2 durante 
o intervalo de aceitação de duas 

etapas. 

veh/h 
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Parâmetro Descrição Unidade 

v_c, Stage 2 Estágio 2 

Volume total de conflito (taxa de 
fluxo) para um movimento 

selecionado do estágio 2/2 durante 
o intervalo de aceitação de duas 

etapas. 

veh/h 

t_c,Base, 
Base Critical 

Headway 

Percurso Crítico 
Base 

Percurso crítico é o percurso mínimo 
nu tráfego onde existe um veículo 
entrando na menor aproximação. 

 

t_c,Base, 
Base, Stage 1 

Base, Estágio 1 

Percurso crítico base baseado na 
geometria e movimento do estágio 

1/2 durante a o intervalo de 
aceitação de duas etapas. 

 

t_c,Base, 
Base, Stage 2 

Base, Estágio 2 

Percurso crítico base baseado na 
geometria e movimento do estágio 

2/2 durante o intervalo de aceitação 
de duas etapas. 

 

t_c,HV, 
Adjustment 

Factor for HV 

Fator de Ajuste 
para Veículos 

Pesados 

1,0 para ruas com uma faixa em 
cada direção; 2,0 para ruas com 

duas ou três faixas em cada direção. 
 

P_HV, 
Proportion of 

HV 

Proporção de 
Veículos Pesados 

Proporção de veículos pesados por 
movimento. 

% 

t_c, G, 
Adjustment 
Factor for 

Grade 

Fator de Ajuste 
para Inclinação 

Fator de ajuste de percurso crítico 
base para inclinação. 

s 

G, Percent 
Grade 

Porcentagem de 
Inclinação 

Porcentagem de inclinação da 
aproximação. 

% 

ppb,x, 
Pedestrian 
Impedance 

Factor 

Fator de 
Impedância do 

Pedestre 

Fator de bloqueio do pedestre ou 
proporção de tempo que uma faixa 
numa aproximação é bloqueada por 

1h. 

 

t_3,LT, 
Geometry 

Adjustment 

Ajuste de 
Geometria 

0,7 para ruas que viram à esquerda 
com interseção de 3 vias; 0,0 para 

outras. 
s 

t_c,x, 
Calculated 

Critical 
Headway 

Percurso Crítico 
Calculado 

Percurso crítico calculado para um 
movimento selecionado depois que 
os ajustes tiverem sido realizados. 

s 

t_c,x, Stage 1 Estágio 1 

Percurso crítico calculado para um 
movimento selecionado do estágio 

1/2 durante o intervalo de aceitação 
de duas etapas, depois que os 

ajustes tiverem sido realizados. 

s 
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Parâmetro Descrição Unidade 

t_c,x, Stage 2 Estágio 2 

Percurso crítico calculado para um 
movimento selecionado do estágio 

2/2 durante o intervalo de aceitação 
de duas etapas, depois que os 

ajustes tiverem sido realizados. 

s 

Overwrite 
Calculated 

Critical 
Headway? 

Percurso Crítico 
Calculado 

Sobrescrito 

Indica o percurso pré definido pelo 
usuário. 

 

t_c,x,u, User-
Defined 
Critical 

Headway 

Percurso Crítico 
Definido pelo 

Usuário 

Percurso crítico definido pelo 
usuário. 

s 

t_c,x,u, Stage 
1 

Estágio 1 

Percurso crítico definido pelo 
usuário para o estágio 1/2 durante o 

intervalo de aceitação de duas 
etapas. 

s 

t_c,x,u, Stage 
2 

Estágio 2 

Percurso crítico definido pelo 
usuário para o estágio 2/2 durante o 

intervalo de aceitação de duas 
etapas. 

s 

t_f,Base, 
Base Follow-

Up Time 

Tempo Base de 
Acompanhamento 

 Acompanhamento de percurso é o 
tempo entre a saída de um veículo 
de uma rua e a saída do próximo 

veículo. 
 

s 

t_f,HV, 
Adjustment 

Factor for HV 

Fator de Ajuste 
para Veículos 

Pesados 

0,9 para ruas com uma faixa em 
cada direção; 1,0 para ruas com 

duas ou três faixas em cada direção. 
s 

t_f,x, 
Calculated 
Follow-Up 

Time 

Tempo Calculado 
de 

Acompanhamento 

Percurso acompanhado calculado 
para um movimento selecionado 
depois de os ajustes tiverem sido 

realizados. 

s 

Overwrite 
Calculated 
Follow-Up 

Time? 

Tempo Calculado 
Sobrescrito de 

Acompanhamento 

Mostra o acompanhamento do 
percurso com um percurso definido 

pelo usuário. 
 

t_f,x, User-
Defined 

Follow-Up 
Time 

Tempo de 
Acompanhamento 

Definido pelo 
Usuário 

Percurso de acompanhamento 
definido pelo usuário. 

s 

c_p,x, 
Potential 
Capacity 

Capacidade de 
Potência 

Capacidade de potência de um 
movimento selecionado. 

veh/h 
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Parâmetro Descrição Unidade 

c_p,x, Stage 1 Estágio 1 

Capacidade potencial de um 
movimento selecionado para o 

estágio 1/2 durante o intervalo de 
aceitação de duas etapas. 

veh/h 

c_p,x, Stage 2 Estágio 2 

Capacidade potencial de um 
movimento selecionado para o 

estágio 2/2 durante o intervalo de 
aceitação de duas etapas. 

veh/h 

p_0,j, Prob. 
Of Q-free 

State 

Probabilidade de 
Um Lugar Livre na 

Fila 

Probabilidade de ter um lugar livre 
na fila no movimento de conflito.  

 

f_j,U, Rank 2 
Maj. U-Turn 

Capacity 
Adjustment 

Factor 

Fator de Ajuste de 
Capacidade U 

Fator de ajuste de capacidade para 
presença de contornos em U. 

 

f_k, Rank 3 
Capacity 

Adjustment 
Factor 

Fator de Ajuste de 
Capacidade de 
Classificação 3 

Fator de ajuste de capacidade que 
conta para efeitos de impedimento 
de rankings altos de movimentos. 

 

p', 
Adjustment 

to 
Impedance 

Factor 

Fator de 
Impedância para 

Ajustamento 
Ajuste do Fator de Impedância.  

f_p,l, Rank 4 
Capacity 

Adjustment 
Factor 

Fator de Ajuste de 
Capacidade de 
Classificação 4 

Fator de ajuste de capacidade que 
conta para efeitos de impedimento 
de rankings altos de movimentos. 

 

c_m,x, 
Movement 

Capacity 

Capacidade de 
Movimento 

Capacidade total de um movimento 
selecionado. 

veh/h 

c_m,x, Stage 
1 

Estágio 1 

Capacidade total de um movimento 
selecionado para o estágio 1/2 

durante o intervalo de aceitação de 
duas etapas. 

veh/h 

c_m,x, Stage 
2 

Estágio 2 

Capacidade total de um movimento 
selecionado para o estágio 2/2 

durante o intervalo de aceitação de 
duas etapas. 

veh/h 

Movement, Approach, & Intersection Results (Resultados do Movimento, 
Aproximação & Interseção) 

Average Lane 
Delay 

Atraso de Grupo de 
Faixas 

Controla o atraso de um grupo de 
faixas. 

s/veh 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Lane LOS 
Nível de Serviço do 

Grupo de Faixas 
Nível de serviço de um grupo de 

faixas. 
 

95th-
Percentile 

Queue 
Length 

95º Percentil de 
Comprimento de 

Fila 

95º percentil de comprimento de fila 
medido em número de veículos. 

veh 

95th-
Percentile 

Queue 
Length 

95º Percentil de 
Comprimento de 

Fila 

95º percentil de comprimento de fila 
medido em pés. 

ft 

Approach 
Delay 

Atraso para a 
Chegada 

Atraso de controle médio por 
aproximação. 

s/veh 

Approach 
LOS 

Nível de Serviço de 
Chegada 

Mostra o Nível de Serviço de 
Chegada. 

 

Intersection 
Delay 

Atraso da 
Interseção 

Média de atraso de controle para a 
interseção. 

s/veh 

Intersection 
LOS 

Nível de Serviço de 
Interseção 

Mostra o Nível de Serviço de 
Interseção. 
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5.3.4. Interseções Controladas de Parada Completa 

 

 

 

Parâmetro Descrição Unidade 

Intersection Settings (Configurações da Interseção) 

Analyze 
Intersection? 

Analisar Interseção? 

Uma caixa de texto 
indicará que a 

interseção será 
incluída na análise e 

no relatório. 
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Parâmetro Descrição Unidade 

Analyzis Period Período de Análise 
Tempo para realizar a 
análise, podendo ser 

de 15min ou 1h. 
 

Population < 10000 
(Signal Warrants) 

População < 1000 – 
Garantias de Sinal 

Marcado para indicar 
a interseção que está 

numa área com 
população de ao 

menos 10000 
habitantes; usado 

para análise de 
garantia de sinal. 

 

Lanes (Faixas) 
 

Flow Rate Taxa de Fluxo 
Taxa de fluxo por 

movimento. 
veh/h 

Capacity per Entry 
Lane 

Capacidade por 
Entrada de Faixa 

Capacidade. veh/h 

Geometry Group Geometria do Grupo 

Número de geometria 
do grupo baseado na 

geometria da 
interseção. 

 

Proportion of LT 
Vehicles, PLT 

Proporção de 
Veículos Virando à 

Esquerda 

Proporção de veículos 
virando à esquerda na 

faixa. 
% 

Proportion of RT 
Vehicles, PRT 

Proporção de 
Veículos Virando à 

Direita 

Proporção de veículos 
virando à direita na 

faixa. 
% 

Headway 
Adjustment Factor 

for LT, hLT-adj 

Fator de Progresso e 
Ajuste para Veículos 
Virando à Esquerda 

Fator de ajuste que 
reflete na geometria 

de curvas à esquerda. 
s 

Headway 
Adjustment Factor 

for RT, hRT-adj 

Fator de Progresso e 
Ajuste para Veículos 

Virando à Direita 

Fator de ajuste que 
reflete na geometria 
de curvas à direita. 

s 

Headway 
Adjustment, hadj 

Ajuste do Progresso 
Fator de ajuste 

agregado. 
s 

Initial Departure 
Headway 

Progresso de Partida 
Inicial 

Tempo médio entre 
partidas de veículos 

sucessivos em 
aproximações 

selecionadas. Padrão: 
3,2s para a primeira 

interação. 

s 



70 
 

Parâmetro Descrição Unidade 

Degree of 
Utilization, x 

Grau de Utilização 

Grau de utilização 
baseado na partida 

inicial e taxas de fluxo 
de faixas. 

 

Departure 
Headway, hd 

Progresso de Partida 

Tempo médio entre 
partidas de veículos 

sucessivos em 
aproximações 
selecionadas. 

s 

Move-up Time, m 
Tempo de 

Locomoção 

Tempo médio para 
um veículo mover até 

a faixa de parada 
depois de preceder a 

partida do veículo. 

s 

Service Time, ts Tempo de Serviço 

Tempo médio gastado 
por um veículo em 
primeira posição 

esperando para partir. 

s 

Movement, Approach, & Intersection Results (Resultados do Movimento, 
Aproximação & Interseção) 

Average Lane 
Delay 

Atraso de Grupo de 
Faixas 

Controla o atraso de 
um grupo de faixas. 

s/veh 

95th-Percentile 
Queue Length 

95º Percentil de 
Comprimento de Fila 

95º percentil de 
comprimento de fila 
medido em número 

de veículos. 

veh 

95th-Percentile 
Queue Length 

95º Percentil de 
Comprimento de Fila 

95º percentil de 
comprimento de fila 

medido em pés. 
ft 

Approach Delay 
Atraso para a 

Chegada 

Atraso de controle 
médio por 

aproximação. 
s/veh 

Approach LOS 
Nível de Serviço de 

Chegada 
Mostra o Nível de 

Serviço de Chegada. 
 

Intersection Delay Atraso da Interseção 
Média de atraso de 

controle para a 
interseção. 

s/veh 

Intersection LOS 
Nível de Serviço de 

Interseção 
Mostra o Nível de 

Serviço de Interseção. 
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6. Análise de Impacto de Tráfego 

 

6.1. Geração de viagens 

Localizada nas guias no seguinte ícone: 

 

Nessa etapa o usuário define as entradas e os dados para a realização dos cálculos, 

cada zona em desenvolvimento vai requerer dados de geração de viagens. 

Os parâmetros da geração de viagens estão descritos na tabelaabaixo: 

 

Parâmetro Descrição Detalhes 

No Número 
Número da 

zona 
 

Name Nome Nome da zona Nome do projeto 

Land use Uso do solo 
Descrição do 

tipo de uso do 
solo 

 

Land Use 
Code 

Código do 
Uso da Terra 

Código 
numérico 

referencial 
para o tipo de 

uso do solo 

 

Data Entry 
Dados de 
Entrada 

Taxas ou 
viagens 

Pode-se entrar com uma taxa de 
geração de viagem ou entrar 

diretamente com o número de 
viagens 

Independent 
Variable 

Variável 
independente 

Variável que é 
a base da taxa 
de geração de 

viagens 

Exemplos incluem unidades 
habitacionais, milhares de metros 

quadrados de área arrendável, 
quartos de hotel ocupados, 

estudantes, etc. 

Trip 
Generation 

Rate 

Taxa de 
geração de 

Viagens 

Taxa de 
geração de 
viagens por 

variável 
independente, 
para o período 

de análise 

 

Quantity Quantidade 
Quantidade de 

variáveis 
independentes 
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Parâmetro Descrição Detalhes 

% In % de entrada 

Porcentagem 
de viagens que 

estão 
entrando na 

zona 

 

% Out % de saída 

Porcentagem 
de viagens que 

estão saindo 
da zona 

 

Trips 
Generated 

Viagens 
Geradas 

Número de 
viagens 
geradas 

Produto da Variável Independente x 
Taxa de Geração de Viagem x 

Quantidade 

Trips In 
Viagens de 

entrada 

Número de 
viagens de 

entrada 
geradas na 

zona 

Produto de viagens geradas x% em 
Entrada de dados = Taxa ou valor 

inserido pelo usuário se Entrada de 
dados = Viagens 

Trips Out 
Viagens de 

saída 

Número de 
viagens de 

saída geradas 
na zona 

Produto de Viagens geradas x% 
Saída se entrada de dados = taxa ou 

valor inserido pelo usuário se 
entrada de dados = viagens 

Trip Type 
Tipo de 
viagem 

Viagem 
adicionada ou 
removida da 

rede 

Adicionado deve ser selecionado 
para todas as novas viagens à rede 

(ou seja, de novos projetos de 
desenvolvimento); Removido deve 

ser selecionado para viagens a 
serem removidas da rede (ou seja, 

para representar viagens existentes 
a partir de um uso da terra que será 

removido). 

Analyze Analise 

Caixa de 
seleção para 

selecionar se a 
Zona deve ser 
analisada ou 

não no cenário 
atual 

Quando marcada, viagens da Zona 
serão geradas para o cenário atual. 

Comment Comentário 

Campo de 
comentário 

para entrada 
de texto do 

usuário 
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Os dados de geração de viagem são aplicados, juntamente com os dados de 

distribuição de viagem inseridos na Tabela de Tarefas do Fluxo de Trabalho de 

Distribuição de Viagem (seção Distribuição de Viagem) e as porcentagens de Percurso 

inseridas na Tabela de Tarefas de Trabalho de Atribuição de Viagens (seção Trip 

Assignment) para determinar as atribuições de tráfego na rede. 

 

 

6.2. Distribuição de Viagens 

As entradas de distribuição de viagem são inseridas na tabela de tarefas do fluxo 

de trabalho de distribuição de viagens. As porcentagens de viagens de cada Portão 

e / ou Zona na rede para a Zona de interesse são inseridas para refletir a 

distribuição de viagem de viagens de entrada. Da mesma forma, as porcentagens 

de viagens da Zona de interesse para cada Portão e / ou Zona na rede são inseridas 

para refletir a distribuição de viagem de viagens de saída. 

 

 

Os parâmetros de distribuição de viagem são descritos na tabela abaixo. 

Parâmetro Descrição 

Zone #: 
Name 

Zona n°: 
nome 

Referência Zona # e Nome para sub tabela 

To Zone 
Name 

Para zona Viagens entrando na Zona de outras zonas e portões 

From A partir de 
Viagens que vem de zonas ou portões para entrar na 

zona 

From Share, 
% 

Compartilhar, 
% 

A percentagem de viagens para a Zona alvo que são 
distribuídas para cada Zona ou Portão 

From Trips 
Início das 
Viagens 

Número total de viagens para a Zona alvo que são 
distribuídas para cada Zona ou Portão, com base na 

% 

From Zone 
Names 

Das zonas 
Viagens saindo da Zona para ir para outras Zonas e 

Portões 

To Para As viagens para Zona ou Portão 

To Share, % 
Compartilhar, 

% 
Porcentagem de compartilhamento de viagens de 
cada Zona e Portão distribuídos para a Zona alvo 

Expandir/Recolher 

Procurar 

uma zona 

especifica 
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Parâmetro Descrição 

To Trips 
Final das 
viagens 

Número total de viagens para cada Zona e Portão 
distribuídos para a Zona alvo, com base no Valor de 

Participação% 
 

Funções adicionais para auxiliar na entrada de dados são descritos abaixo: 

Funções Descrição 

Zone and Gate 
Name 

Nome da zona 
e do Portão 

Entrada na tabela de nome de zonas e portões, 
no caso das zonas aparecerá o número e o nome. 

Search Zone Procurar zona 

Janela com lista recolhida de todas as zonas na 
rede. A seleção de uma zona nesta janela de 

pesquisa recolherá todas as outras tabelas em 
exibição. 

Para pesquisar, selecione a seta para baixo para 
ver a lista inteira. Você também pode digitar o 
número ou o nome da Zona diretamente. Note 

que esta pesquisa é sensível a maiúsculas e 
minúsculas. 

Mirror 
Distribution 

Distribuição 
espelhada 

Se você tiver a mesma distribuição para viagens 
entrando na Zona como saindo da Zona, você 

poderá inserir o% de participação para o To ou 
From e espelhar essa distribuição para a outra 
direção usando as setas esquerda e direita no 

cabeçalho de cada sub tabela. 

Column Filter 
Filtro de 
colunas 

Use o filtro para Share % ou Trips para exibir 
somente valores específicos (por exemplo, 
somente mostre valores maiores que 0%). 

 

 

6.3. Atribuição de Viagens 

Parâmetro Descrição 

Name Nome 

Nome do Caminho - insira-o diretamente na célula. 
Para os caminhos que são gerados através da função 

Add Missing Paths, o nome padrão é 
"Automaticamente gerado", mas isso pode ser 

editado. 

Origin Origem 
Número de zona / portão de início do percurso de 

atribuição de viagem 

Origin 
Name 

Nome da 
Origem 

Nome de zona / portão de início do percurso de 
atribuição de viagem 
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Destination Destino 
Número de zona / portão de fim do percurso de 

atribuição de viagem 

Destination 
Name 

Nome do 
Destino 

Nome de zona / portão de fim do percurso de 
atribuição de viagem 

Volume 
Share, % 

Volume de 
participação 

Percentual de volume para par de Zona-Zona ou Zona-
Porta atribuído a um caminho específico 

Volume Volume 
Volume para par de Zona-Zona ou Zona-Porta atribuído a 

um caminho específico 

Length (m) Comprimento 

Comprimento do caminho medido a partir do ponto 
de entrada da rede para o ponto de saída da rede 

(não inclui a distância dos pontos finais da rede para a 
Zona / Porta) 

 

 

7. Otimização de Sinais 

 

7.1. Otimização Local 

Interseções podem ser otimizadas no nível local, o que significa que nenhuma 

coordenação é lavada em conta. No nível local, você pode otimizar para os 

seguintes itens: 

1) Ilhas; 

2) Ilhas e Tempo de Ciclo. 

Para utilizar a otimização local, as interseções que serão otimizadas devem contar: 

1) Entradas de dados de temporizador de sinais, incluindo a designação do grupo 

de sinais e a sequência; 

2) “Tipo de Coordenação = Coordenada” 

Depois, você pode otimizar cada interseção individualmente ou todas as 

interseções na sua rede de uma vez só. Os passos para otimização local estão a 

seguir. 

 

 

7.1.1. Otimização Local para Uma Única Interseção 

Para otimizar apenas as Ilhas: 

1) Enquanto estiver na Tabela de Controle de Tráfego, clicar no ícone 

destacado abaixo: 
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A seguinte caixa de diálogo abrirá: 

 

2) Selecione a opção desejada. 

3) Clique em OK. 

 

Para otimizar as Ilhas e o Tempo de Ciclo: 

1) Na Tabela de Controle de Tráfego, clicar no ícone destacado abaixo: 

 

A seguinte caixa de diálogo abrirá: 

 

2) Selecione a opção desejada. 

3) Defina os limites para a otimização do Tempo de Ciclo. 

4) Clique em OK. 

 

 

7.1.2. Otimização Local para Todas as Interseções 

Para otimizar todas as interseções no sistema usando a Otimização Local: 
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1) Na barra do menu, clique em Signal Control > Local Optimization para 

acessar a caixa de diálogo de Otimização Local de Ilhas para todas as 

interseções: 

 

2) Selecione a opção desejada. 

3) Defina as configurações do Ciclo de Otimização. 

4) Clique em Save Settings para salvar as configurações sem otimizar ou clique 

em Optimize All Intersections para completar a otimização local para todas 

as interseções. 

Depois disso, é possível ver os resultados no diagrama tempo x espaço abaixo 

do Fluxo de Trabalho de Otimização.  

 

 

7.1.3. Metodologia de Otimização Local 

 

7.1.3.1.  Otimização de Ilhas Locais 

Ilhas são otimizadas através de um de dois métodos: 

 

1) V/C Balancing; 

2) Minimize Critical Movement Delay. 

Os passos a seguir são necessários para calcular o tempo de verde das ilhas: 

1) Calcule o volume ajustado e a taxa de fluxo de saturação para cada 

grupo de faixas (já calculado para a análise de capacidade); 

2) Para cada SG no plano de tempo do sinal, determine o grupo de faixa 

crítica; 

3) Alocar as ilhas nos grupos de faixa crítica baseado nas proporções 

Volume/Capacidade; 

4) Para o Minimize Critical Movement Delay: Troque o tempo de verde de 

não-crítico para crítico até que nenhum movimento mc possa ser 

melhorado sem fazer outro movimento mn pior que mc. 
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7.1.4. Otimização de Ilhas e Tempo de Ciclo 

Com essa opção, as ilhas são localmente otimizadas, enquanto o tempo de ciclo 

é otimizada de acordo com o atraso da interseção. 

Para realizarmos os cálculos do tempo de ciclo ótimo: 

 

1) Determine o a configuração T de tempos de ciclo permitidos no Controlador 

de Sinal, que é definido pelo usuário no Diálogo de Otimização Local; 

2) Para cada tempo de ciclo permissivo t até T, especifique as ilhas ótimas 

s*(t) para o tempo de ciclo pré-definido t; 

3) Utilize o ICA para calcular o atraso total no ponto s*(t); 

4) Como um tempo de ciclo ótimo t* selecione o t com o atraso mínimo total. 

Com isso, configure as ilhas ótimas s*(t). O cálculo do ICA do atraso total da 

interseção apenas fornece valores válidos se a relação V/C crítica for menor 

ou igual do que 1. 

 

 

7.1.5. Funções Objetivas da Otimização de Ilhas Locais  

Como citado acima, existem duas opções para a função de objetivo para a 

otimização de ilhas locais: 

1) Balanceamento Volume/Capacidade (V/C); 

2) Minimizar o atraso do movimento crítico. 

 

O processo pode ser descrito graficamente como na figura exemplo abaixo: 
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7.1.5.1. Volume/Capacidade Balanceamento para 

Otimização de Ilha Local 

O Balanceamento da proporção Volume/Capacidade é um objetivo comum 

de otimização que visa minimizar o atraso de interseções equalizando a 

proporção volume/capacidade para os grupos de sinais críticos na 

interseção. O resultado pode ser inspecionado através de uma análise no 

atributo X na sub tabela Resultados de Grupos de Faixas na aba Controle de 

Tráfego. No exemplo mostrado abaixo, o primeiro anel na primeira barreira 

(SG 1 e 2) e o segundo anel na segunda barreira (SG 8) são críticos, porque 

eles são os valores mais altos em suas respectivas barreiras. Depois da 

otimização de ilhas, V/C para o SG 1, 2 e 8 são iguais, enquanto o V/C para o 

SG 6 e 4 são menores (não críticos). 
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7.1.5.2. Minimizar Atraso do Movimento Crítico para 

Otimização de Ilha Local 

Com a opção Minimize Critical Movement Delay, o objetivo é minimizar o 

atraso para os movimentos críticos na interseção. O resultado pode ser 

visto através de análises do atributo d_M na sub tabela Movimento, 

Aproximação & Interseção da aba Controle de Tráfego. 

O resultado é uma média mais igual de atraso de movimento. Em 

comparação ao método de balanceamento V/C, o atraso do movimento 

crítico é maior do que usar o método de balanceamento V/C. Ambos 

objetivos são válidos e é decisão do usuário escolher qual dos dois utilizar. 
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7.1.6. Configurações da Otimização de Ciclo 

A otimização do tempo de ciclo é sempre baseada no atraso de todas as 

interseções. Para definir os tempos de ciclo permitidos, o usuário tem duas 

opções: 

1) Entre barreiras; 

2) Configurar. 

 

 

 

 

7.1.6.1. Otimização de Tempo de Ciclo entre Limites 

Escolhida essa opção, você pode definir um limite inferior e superior para 

os tempos de ciclo para ser equalizado durante a otimização. É possível 

também configurar o tamanho do passo que é aplicado quando se procura 

achar o tempo de ciclo ótimo. 

Exemplo: 

Lower Bound (Limite Inferior) = 60 

Upper Bound (Limite Superior) = 120 

Step Size (Tamanho do Passo) = 10 

Nesse exemplo, o otimizador checa o tempo de ciclo nos instantes de 60s, 

70s, 80s, 90s, 100s, 110s e 120s, e também seleciona o instante que dá o 

valor de menor atraso na interseção. 
 

 
 

 

 

7.1.6.2.  Configurar a Otimização de Tempo de Ciclo 

Com essa opção, você pode definir uma configuração específica para o 

tempo de ciclo que será testado para forma ótima. O tempo de ciclo dessa 

configuração que fornece o menor atraso de todas as interseções será o 

valor selecionado. 

Segue exemplo abaixo: 
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7.2. Otimização da Rede 

O Vistro também fornece uma otimização da rede. Em comparação à otimização 

local (embora isso pode ser levado em conta para todas as interseções), a otimização 

de rede considera a interação entre interseções sinalizadas. Essas interações não 

podem ser analisadas sem os métodos HCM, mas são realizadas por meio de um 

modelo de dispersão de pelotão que projeta pelotões viajando através da rede. Esse 

modelo fornece o atraso de veículos e o número de paradas, considerando os planos 

de sinais inclusos nas interseções tanto como as suas posições relativas a tempo e 

espaço (distâncias entre interseções e deslocamentos de sinais). 

O objetivo da otimização é adaptar o tempo de sinal de um modo que os veículos 

podem passar diversos controles de sinais em verde consecutivamente. 

No Vistro, a otimização da rede otimizará todos os sinais que pertencem a um Grupo 
de Coordenação de Sinal, independentemente de estarem alinhados linearmente ou 
em um contexto de rede. 

 
Uma boa coordenação requer que os Controladores de Sinal tenham os mesmos 
tempos de ciclo, ou que os tempos de ciclo estejam numa proporção de 2: 1. Se isso 
não for verdade para todos os Controladores de Sinal em um Grupo de Coordenação 
de Sinal, a Otimização de Rede só será realizada para este Grupo de Coordenação de 
Sinal, se a otimização do tempo de ciclo estiver ativada. Nesse caso, você receberá 
informações detalhadas no arquivo "error.txt" que pode ser aberto a partir do 
Monitor de progresso (consulte a seção Monitor de progresso de otimização de 
rede). 

 
Além disso, a coordenação é mais eficaz quando os sinais estão localizados próximos 
um do outro. À medida que a distância entre os sinais aumenta, o pelotão se dissipa. 
Se os sinais estiverem muito afastados uns dos outros, o pelotão irá dissolver-se 
inteiramente de um sinal para outro. Isso resulta em chegadas que são praticamente 
distribuídas uniformemente e, portanto, o tempo de espera não pode ser 
influenciado pela escolha do deslocamento e outros parâmetros de tempo. 
Portanto, a otimização de todos os controladores de sinal na rede ao mesmo tempo 
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pode não ser efetiva. Em vez disso, pode ser mais benéfico usar as interseções 
distantes como limites "naturais" para as definições do Grupo de Coordenação de 
Sinal, que permitem que essas interseções sejam otimizadas em conjunto. 

 
 
 

7.3. Mitigação 

O Vistro fornece um processo de Mitigação, que permite avaliar possíveis medidas 
de mitigação para interseções que podem não atender aos padrões operacionais. 
Após a edição das entradas ao testar as atenuações, os cálculos mudam para 
fornecer ao usuário um ambiente de teste de mitigação interativo. 

      Segue abaixo um exemplo de tabela de mitigação: 
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Ícone Função Descrição 

 

Adicionar Opção de 
Mitigação 

Clique para adicionar uma 
nova opção de mitigação. 
O Vistro permite até 99 
opções individuais por 

interseção. 

 

Deletar Opção de 
Mitigação 

Clique para remover essa 
opção de mitigação da 

tabela. 

 
Renomear Opção de 

Mitigação 

Clique duas vezes no 
nome da aba para editar 

esse nome. 
 

 

Duplicar 
Gera uma opção de 
mitigação duplicada. 

 
Imprimir 

Imprime o resumo da 
atual opção de mitigação. 

 
Imprimir Tudo 

Imprime o resumo de 
todas as opções de 

mitigação. 

 

Otimizar Ilhas e Tempo de 
Ciclo 

Otimiza ilhas locais e 
tempo de ciclo para a 

atual opção de mitigação. 

 Otimizar Ilhas 

Otimiza apenas ilhas locais 
(mantém o tempo de 

ciclo) para a atual opção 
de mitigação. 

 

 

8. Relatórios 

 

8.1. Layout do Relatório 

Existem 5 guias: 

- Layout da página: Definir o layout da página e preparar a impressão; 

- Selecionar Relatórios: Selecione os relatórios tabulares e gráficos a serem 

incluídos no relatório; 

- Nodos de relatório: selecione os nós a serem incluídos no relatório e defina os 

fatores de volume por hora para a análise de autorização de sinal em todas as 

intersecções não sinalizadas; 

- Zonas de relatório: selecione as zonas a incluir no relatório; 
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- Rotas de relatório: selecione as rotas de otimização a serem incluídas no 

relatório; 

- Os relatórios no Vistro podem ser configurados de várias maneiras na guia 

Layout de Página, conforme descrito na tabela abaixo. 

 

 

 

Parâmetros Descrição 

Save File as 
(Salvar arquivo 

como) 
Salva o arquivo selecionado. 

File Format 
(Formato do 

Arquivo) 
Escolha o formato do relatório. Opções disponíveis: 

CSV, HTML, PDF. 

Page Layout 
(Layout da 

Página) 
Escolhe o layout da página (A4 ou carta). 

Background 
(Plano de 

Fundo) 

Escolha o plano de fundo para as imagens. Opções 
disponíveis: modelo de rede sem nomes de ruas, 
modelo de rede com nomes de ruas, mapa sem 
nomes de ruas, mapa com nome de ruas, mapa 

sem nomes de ruas e modelo de rede sem nomes 
de ruas, mapa com nomes de ruas e modelo de 

rede sem nomes de ruas, mapa sem nomes de ruas 
e modelo de rede com nome de ruas. 

Allow Map/ 
Network 

(Permitir 
Mapa/Rede) 

Selecione para rotacionar o mapa e/ou a rede. 

Rotate IDs 
like Map 

(Rotacionar 
IDs tipo Mapa) 

Selecione para rotacionar interseções IDs. 

Show 
Intersection 

Names 

(Mostrar nome 
das 

Interseções) 

Imprime nomes de interseções acima das bolhas 
nas figuras geradas no relatório. 
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Parâmetros Descrição 

Show 
Numbers of 

Report 
Figures 

(Mostrar 
Números das 
Imagens do 
Relatório) 

Imprime números nas figuras geradas no relatório. 

First Figure 
Number 

(Primeiro 
Número da 

Imagem) 

Configure o número para a primeira figura no 
relatório. 

Open Report 
After Print 

(Abrir relatório 
depois de 
imprimir) 

Selecione para abrir o relatório no formato 
escolhido depois que a impressão estiver 

completa.0 

Print (Imprimir) Imprime/Cria o relatório. 

Cancel (Cancelar) Cancela um diálogo e retorna à rede. 

Page Number 
(Número da 

página) 
As páginas são numeradas sequencialmente para 

cada página do relatório. 

Starting Page 
(Começando 
uma página) 

Indica o número da primeira página do relatório. 

Date (Data) Data atual. 

Company 
Name 

(Nome da 
companhia) 

Complete com o nome de sua companhia. 

Company 
Logo 

(Logo da 
companhia) 

Selecione uma imagem contendo o logo de sua 
companhia. Os formatos suportados incluem ICO, 

BMP, JPG, JPEG, PNG. 

Investigator (Investigador) Complete com o nome do investigador/analista. 

Notes (Notas) Adicione qualquer nota extra sobre seu projeto. 

Project Title 
(Título do 
projeto) 

Complete com o nome do projeto. 

Scenario (Cenário) Nome do cenário atual. 

Report File 
(Arquivo do 

relatório) 
Nome do arquivo do relatório sendo criado. 

Vistro File 
(Arquivo do 

vistro) 
Nome do arquivo da rede do Vistro. 

 

 

8.2. Conteúdo do relatório Vistro 

 

8.2.1. Resultados da Análise 

 

8.2.1.1. Relatório de Resumo da Análise de Intersecção 

O relatório Sumário de Análise de Intersecção consiste em uma tabela de 

resumo que apresenta os seguintes itens: 

- ID de intersecção; 
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- Nome da interseção; 

- Tipo de controle; 

- Método de Análise; 

- Identificação do Pior Movimento; 

- Intersecção V / C; 

- Atraso de interseção; 

- Intersecção LOS. 

-  

 

 

 

8.2.1.2. Relatório de Nível de Serviço de Intersecção 
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8.2.2. Relatório de Ações Justas 
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8.3. Relatórios Gráficos 

 

8.3.1. Estudo de Interseções 

  A figura do estudo de interseções mostra a localização geográfica das 

interseções de análises. As interseções são referenciadas pelo seu número ID. 
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8.3.2. Configuração da Faixa e do Controle de Tráfego 

Essa figura representa as configurações da faixa e os ícones de controle da 

interseção. 
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8.3.3. Volumes de Tráfego 

             As figuras mostram volumes de tráfego por tipo.  
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8.3.4. Condições de Tráfego 

A imagem que mostra as condições de tráfego fornece os resultados da 

interseção de tal maneira: Nível de Serviço, Atraso e Volume/Capacidade. 
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8.3.5. Diagrama Espaço x Tempo 
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8.3.6. Divisão Justa 

Os volumes e porcentagens da divisão justa são incluídos em uma figura por 

zona mostrando os impactos em cada local de interseção. 
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9. Gerenciamento de Cenários 

 

9.1. Cenário Base 

Ao iniciar um projeto novo no Vistro, a rede que você cria será seu cenário base. 

Uma vez criando-o, é possível definir cenários adicionais, como Pico AM e Pico PM. 

O cenário base é a fundação para todos os outros cenários; assim sendo, qualquer 

mudança feita na base é influenciada nos outros cenários. Isso permite você voltar 

e fazer as mudanças de rede, volume, ou controle de tráfego e aplicá-las para 

todos os cenários criados. 

 

 

9.2. Criando Cenários Adicionais 

Você pode criar um cenário adicional para seu projeto seguindo esses passos: 

1) Clique aqui na caixa de seleção de cenário.  

2) O seguinte diálogo aparecerá na tela, e em seguida clique no botão 

selecionado. 

 
 

3) Para duplicar um cenário, clique com o botão direito no cenário e selecione 

Duplicate ou clique no botão . 

4) Para deletar um cenário, clique com o botão direito e selecione Duplicate ou 

clique no botão  . 



98 
 

9.3. Relatório por Cenário 

Você pode criar um relatório para cada cenário apenas selecionando o cenário para 

fazer o relatório e criando-o, como explicado nos itens anteriores. 

 

 

9.4. Mitigação por Cenário 

Selecione o cenário e usa a janela de trabalho de mitigação como explicado nos 

itens anteriores. 

 

 

9.5. Estrutura do Arquivo para Cenários 

Segue abaixo um exemplo dos cenários de estrutura dos arquivos do Vistro: 

 

Esses arquivos não precisam ser acessados diretamente. Você apenas precisa 

abrir o arquivo do projeto do Vistro quando estiver abrindo o projeto no Vistro. 

Para converter arquivos antigos do Vistro para o novo modelo estrutural de 

arquivos: 

1) Clique em File > Open 

2) Selecione o tipo de arquivo Old PTV Vistro Scenario Project Files 

(*.vistropdb). Isso abrirá o projeto no Vistro. 

3) Selecione Save As 

4) Providencia um nome novo para o arquivo. 

Esse projeto é agora salvo como arquivo Vistro 4 (*.vistro). 
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10. Importar/Exportar 

O Vistro permite você trocar informações entre o ele e uma variedade de outros 

softwares. Incluindo o PTV Visum e Vissim. O formato dos arquivos que geralmente 

podem ser usados na importação/exportação está listado abaixo. 

 

Formato do Arquivo Importar Exportar 

Programas PTV Vision Traffic Suits 

PTV Visum X X 

PTV Vissim  X 

Formatos Externos 

PTV Abstract Network 
Model (ANM) 

X X 

Trafficware Synchro X X 

Transoft OTISS X X 

SVG  X 

Volumes X X 

 

 

10.1. PTV Visum 

 

10.1.1. Importar do PTV Visum 

1) Selecione no menu File > Import > Visum; 

 

 

2) Selecione uma versão do Visum (*.ver) ou arquivo da rede (*.net) e clique 

em Open. 
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10.1.2. Importar no PTV Visum 

1) No Visum selecione no menu File > Import > Vistro; 

2) Selecione o arquivo Vistro e clique em Open. 

 

 

 

10.2. PTV Vissim 

O Vistro permite você exportar arquivos para o Vissim, usando o modelo de 

rede abstrato (ANM). 

A partir de uma rede do Vistro, um arquivo ANM tanto pode ser criado como 

pode ser importado e depois editado no Vissim. 

 

1) Selecione File > Export > ANM; 

 

 
 

 

2) Defina um nome para o arquivo e clique em Save. Isso irá criar um arquivo 

ANM (*.anm) que depois poderá ser importado no Vissim; 

3) Importe o arquivo no Vissim. 

Modificações da rede do Vistro podem ser adicionadas depois para um rede 

previamente exportada e editada no Vissim. Apenas as partes afetadas pelas 

modificações do Vistro será ajustadas na rede do Vissim usando a 

funcionalidade Adaptive Import. 
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11. Atalhos do Vistro 
O vistro em seu programa fornece atalhos na hora de desenvolver e construir sua rede. 

Os atalhos são providenciados para navegação pela Janela de Rede tanto como a 

informação introduzida nos passas do Fluxo de Trabalho. 

 

 

11.1. Atalhos na Janela de Rede 

 

Tarefa da Rede Atalho Detalhes 

Zoom-in to rectangular 

window 
SHIFT+ clicar e arrastar 

Dá um zoom 

retangular. 

Zoom in 
Girar a bolinha do mouse 

para frente. 
Dá um zoom pra frente. 

Zoom out 
Girar a bolinha do mouse 

para trás. 
Dá um zoom pra trás. 

Panning 
Clique e arraste a bolinha 

do mouse. 
Arrasta a rede. 

Insert Intersection 

Clique com o botão direito 

e selcione Insert 

Intersection  e escolha o 

tipo de interseção 

desejada. 

Insere o tipo de 

interseção escolhida na 

rede. 

Insert zone 
Cique com o botão direito e 

selecione Insert Zone 

Coloca uma Zona na 

rede. 

Insert Gate 
Clique com o botão direito 

e selecione Insert Gate. 

Coloca um Portão na 

rede. 

Insert Multiple Nodes 

Selecione um tipo de ponto 

na caixa de ferramentas 

(interseção, zona, portão), 

clique e segure CTRL no 

teclado e clique para 

adicionar os pontos. 

Perminte inserir novos 

pontos de maneira 

rápida, dispensando o 

trabalho de selecionar 

denovo a caixa de 

ferramentas. 

Copy Intersections CTRL+C, CTRL+V 

Com os comandos no 

teclado, é possível 

copiar as interseções 

desejadas. 

De-select current toolbox 

selection 
ESC 

Tira a seleção de algum 

item que estava 

selecionado. 
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Delete network item  

Selecione o item clicando 

com o botão direito, e 

aperte o Delete no teclado. 

Permite deletar mais 

rápido os itens da rede. 

Undo CTRL+Z 

Desfaz a ação mais 

recente feita na rede; 

pode ser realizada 

diversas vezes. 

Re-do CTRL+Y 

Refaz uma ação 

desfeita; pode ser 

realizada diversas 

vezes. 

Save CTRL+S Salva o arquivo. 

Save File As.. CTRL+SHIFT+S 

Abre uma caixa de 

diálogo para salvar o 

arquivo em um novo 

nome. 

 

 

11.2. Atalhos da Tabela de Tarefas do Fluxo de Trabalho 

 
Tarefa do Fluxo de Trabalho Atalho Detalhes 

Mova através da informação de 

entrada da esquerda pra direita 
TAB 

Permite uma edição 

rápida dos itens da 

tabela. 

Selecione múltiplas celulas 

através da tabela 
SHIFT + setas 

Permite uma seleção 

rápida de múltiplas 

células da tabela. 

Multi-Edição 

Clique e arraste 

através de diversas 

células; entre com o 

valor na subsequente 

célula de multi-

edição. 

Substitui o valor atual 

da célula com o valor 

entrado na célula de 

multi-edição. 

Acesso à menus Tab + barra de espaço 
Permite a expansão 

dos menus. 

Copia/Cola CTRL+C, CTRL+V 
Permite copiar e colar 

as células da tabela. 
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12. Serviço e Suporte 

 

12.1. Ajuda Online 
A ajuda online contém acesso ao Manual do Usuário do PTV Vistro indo ao menu 

Help > PTV Vistro Help. Também, o manual do usuário em PDF está disponível indo 

ao menu Help > PTV Vistro Manual. 

 

 

12.2. Sobre o PTV Vistro 
Para detalhes na sua atual instalação do Vistro é possível chamar a janela de 

Licença, via menu Help > License. Essa janela mostra: o número da versão, o 

número de construção, a data de expiração da sua licença e o padrão da instalação 

do Vistro.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


