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SINÓPSE 

O objeto proposto é realizar os cálculos dos parâmetros de trânsito, em conformidade 
ao modelo Webster em uma das principais vias arteriais. Trata-se de uma análise de 
algumas travessias da cidade de Manaus, apresentando muitos pontos de conflitos de 
trânsito entre pedestres e veículos, cujo a opção do poder público para alguns desses 
casos, foi a adoção de semáforos. Através dos modelos usuais da engenharia de 
trafego, o objetivo é demonstrar se esses semáforos estão dentro dos critérios por 
meio da contagem e analise. 
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INTRODUÇÃO 

A maioria das metrópoles carece de uma boa fiscalização nas análises técnica no 
sistema viários dos respectivos órgãos de trânsito, em Manaus o resultado é visível, 
pois em algumas avenidas que apresentam Polos Geradores de Viagens, tais como 
escolas, supermercados, shoppings, bancos e demais locais de serviços,  é  
observado um alto índice de fatalidades nas vias, conforme informações do órgão 
responsável pelo transito da cidade. Nas últimas décadas o crescimento horizontal 
desordenado de Manaus impactou numa escala significativa no trafego da cidade, a 
inadequada instalação de faixa de pedestres em algumas avenidas arteriais foi um dos 
acontecimentos desta análise. Conforme dados tratados pelo ManausTrans em 2011, 
a avenida Djalma Batista apresentou um elevado índice de acidentes de trânsitos nos 
anos de 2011 a 2016, dentre das 10 maiores avenidas de grandes fluxos, encontra-se 
na sexta posição. Em cima destas informações dar-se-á motivação pela investigação 
de caracterizar a principal faixa de pedestre da larga avenida. 

Para a análise do desempenho operacional do tráfego em travessias urbanas de 
pedestres, destacam-se uma ferramenta de estudo desenvolvida pelo professor J. R. 
Setti (Depto. de Engenharia de Transportes Depto. de Engenharia de Transportes 
Escola de Engenharia de São Carlos Escola de Engenharia de São Carlos 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO): a apostila ‘’Interseções viárias: semáforos’’, cujo 
método baseia-se pelo modelo Manual “On Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) 
FHWA”. 

Um dos itens à caracterização da faixa de pedestre de uma via arterial é a 
necessidade de instalação de semáforos em locais estratégicos ou/e a relocação na 
localização precisa, logo o critério da escolha da Avenida Djalma Batista dar-se-á ao 
critério de verificação da necessidade de semáforos do objeto de estudo do professor 
J. R. Setti para semáforos de tempos fixos, onde é estabelecido 11 critérios para que 
seja instalado o semáforo, caso a via esteja dentre de um dos onze critérios, significa 
que pode haver carência de instalar o semáforo, logo conforme dados tratados da 
fonte do ManausTrans a via selecionada (Av. Djalma Batista) se enquadra em um dos 
11 critérios pois apresenta índices significativos de tipos de acidentes 
(Atropelamentos) nos últimos 6 anos com 109 casos.  



De acordo com Macedo, a bibliografia brasileira dá algumas diretrizes, porém não 
estabelece critérios ou valores de referência que justifiquem a demarcação de faixas e 
a decisão quanto à implantação desses dispositivos fica dependente do bom senso 
dos profissionais responsáveis pelo trânsito. (Pluris, 2006. Macedo) 

Conforme Andrade (1989, p. 18-19), os modelos matemáticos também podem ser 
divididos em dois grandes grupos: os modelos de simulação e os modelos de 
otimização, a definição do autor para os dois modelos são: O modelo de simulação 
representa o mundo real, permitindo a analise de alternativas ante das suas 
implementações, proporcionando uma liberdade e flexibilidade considerável com 
relação à escolha mais adequada. Dessa forma, oportuniza ao administrador do 
problema prever através de simulações o que aconteceria em cenários hipotéticos, 
caso optasse por realizar tais procedimentos, o que possibilita optar pela opção mais 
adequada, e o outro modelo é o de otimização, cujo é estruturado para escolher dentre 
as soluções existentes para o problema, a melhor solução possível que aperfeiçoe um 
determinado objetivo estabelecido pelo administrador do problema, tendo em vista os 
recursos disponíveis para o problema real, no caso da otimização a solução é 
considerada como uma solução ótima para o objetivo estabelecido. Em geral, a 
solução e obtida por métodos sistemáticos de resolução. 

Diante dos fatos, o processo de otimização venha a ser um dos principais assuntos 
referentes aos resultados do presente trabalho, através da analise de diretrizes do 
modelo webster, do Manual de Códigos do DENATRAN e do manual de Dispositivos 
Uniformes de Controle de Trafego (MUTCD) do EUA  e de Outros países (Canada). 

O modelo Webster, originado em 1964, ainda tem grande validade na atualidade, haja 
vista que muito software de programação semafórica tem como base suas definições, 
este modelo também é adotado pelo Denatran na determinação de tempos fixos de 
semáforos isolados. 

Segundo Brasil (1984, p. 61), a regulagem de semáforos proporciona o bom 
desempenho do trafego em termos de fluidez e segurança. Dentre os vários métodos 
de cálculos desenvolvidos a fim de estabelecer configurações de semáforos destaca-
se o modelo webster, escolhido pelo autor por ser o mais completo e detalhado, 
possibilitando a determinação dos tempos semafóricos, garantido melhor desempenho 
do trafego nas interseções. 

Conforme Lima, o se estudar o problema de controle de trafego de interseções, é 
necessária uma analise detalhada das características de uma dada interseção, 
observando fatores tais como capacidade de suas aproximações, geometria, 
localização, dentre outros fatores eu interferem direta ou indiretamente nos 
atendimentos as solicitações de demanda da interseção como um todo. (2005, p. 42). 

De acordo com Poltosi (2005, P. 1), a otimização é o processo utilizado para 
determinar a melhor solução dentre um conjunto de soluções, o que é realizado por 
meio de um modelo matemático que descreve o problema em questão, sendo que 
este contem os recursos, as restrições, as variáveis de decisão e o objetivo a ser 
alcançado.  

Com estas definições, foram retirados dados in loco da principal faixa de pedestre da 
Avenida Djalma Batista, para que seja verificada se o semáforo com a faixa de 
pedestre atende as expectativas dos cálculos dos parâmetros do modelo proposto por 
Webster e se realmente apresentam zona de conforto e segurança tanto aos 
pedestres quantos aos motoristas. 

 



DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS. 

A Avenida Djalma batista, conforme ManausTrans, está localizada entre 3 bairros 
distintos da capital amazonense na Zona Centro Sul, possui aproximadamente 5,05 
km de extensão e é um dos principais logradouros de Manaus pois abriga centro 
financeiros e atrativos comerciais, tais como shopping centers. 

A faixa de pedestre em questão é classificada no tipo de travessias em nível, pois são 
aquelas em que o pedestre e os veículos não estão separados fisicamente em 
diferentes níveis do solo, ou seja, eles se cruzam num mesmo nível, possuindo o 
comprimento de aproximadamente 18 metros e largura de aproximação de 9 metros 
para cada via. 

Conforme a imagem um, situa-se a faixa de pedestre que foram feitas as analises em 
questão, a escolha da mesma foi feita devido ao grande fluxo de pedestres e dos 
PGV`s das proximidades. 

 
Imagem 1 – Mapa da Principal faixa de pedestre com semáforo na Avenida Djalma 
Batista.  
 
A avenida apresenta 9 faixas de pedestres, dentre as 9, 5 apresentam faixa de 
pedestres semaforizadas, e dentre as 5, 4 estão posicionadas em cruzamentos, e na 
analise foi utilizada apenas a que esta dentre as 5 semaforizada não posicionada em 
um cruzamento. 

A instalação do semáforo nesta avenida foi instalada pelo órgão atuante que se 
encontra sob supervisão das diretrizes do DENATRAN, logo o semáforo na faixa de 
pedestre desta via encontra-se seguindo o modelo WEBSTER, uma vez que o manual 
do DENATRAN afirma que utilizam o modelo para implementar os semáforos. 



O DENATRAN, no documento Manual de Semáforos (DENATRAN, 1984), recomenda 
que se o número de pedestres cruzando em ambos os sentidos da via for maior que 
250 pedestres por hora, a instalação do semáforo para veículos fica justificada. Isto é, 
o número de pedestres atravessando a via pode ser justificativa para se implantar o 
semáforo para veículos o que, de certa forma, facilitaria a travessia dos pedestres 
quando o semáforo estivesse vermelho para os veículos e até justificaria a 
implantação da faixa para pedestres e do grupo focal para pedestre. 

Em outros países há outra delimitação para critérios da quantidade de travessias de 
pedestres, como por exemplo no Canadá, onde o manual de dispositivos para controle 
do tráfego de Ontário, Canadá (Ontario Manual on Uniform Traffic Control Devices for 
Canada, 1988) faz recomendações específicas à implantação de semáforos para 
pedestre entre interseções. Sob condições de fluxo livre, é recomendada sua 
instalação quando há uma média de 120 travessias por hora durante as 8 horas de 
maior movimento do dia e uma média de 290 veículos por hora cruzando o local, 
durante as mesmas 8 horas. 

Os critérios para análise do semáforo em consonância da faixa de pedestre, estão de 
acordo com a tabela 1. 

1° Critério  2° Critério  3° Critério  

Manual de Semáforos do 
DENATRAN. 

Modelos de manuais para 
controle de trafego de 
outros países. 

Alguns parâmetros do 
Modelo Webster. 

Tabela 1 – Critérios adotado pelo autor. 

Seguindo estas diretrizes do manual Brasileiro e de manuais de outros países, foram 
feitas contagem volumétrica de veículos e de pedestres, em conformidade do modelo 
webster em 3 turnos distintos na avenida, para que fosse analisada a veracidade dos 
dados com as diretrizes dos manuais, os dados são apresentados nas tabelas 
seguintes: 

Primeiro dia 

  Sentido  

Período Centro-Bairro Bairro-Centro Pedestres 

11h00 - 11h15 598 555 198 

11h15 - 11h30 614 561 195 

11h30 - 11h45 623 569 209 

11h45 - 12h00 646 591 183 

12h00 - 12h15 667 614 174 

12h15 - 12h30 694 619 170 

12h30 - 12h45 734 636 158 

12h45 – 13h00 715 624 147 

Total 5291 4769 1430 

Tabela 2 – Contagem Volumétrica in loco na Avenida Djalma Batista no horário 11h00 
a 13h00. 

 

 

 



Segundo dia  

  Sentido  

Período Centro-Bairro Bairro-Centro Pedestres 

17h30 - 17h45 533 428 203 

17h45 - 18h 619 430 179 

18h00 - 18h15 608 440 191 

18h15 - 18h30 478 489 203 

18h30 - 18h45 539 425 209 

18h45 - 19h 517 345 119 

19h00 - 19h15 609 428 155 

19h15 - 19h30 534 321 102 

Total 4437 3306 1361 

Tabela 3 – Contagem Volumétrica in loco na Avenida Djalma Batista no horário 17h30 
a 19h:30. 

Terceiro dia  

  Sentido  

Período Centro-Bairro Bairro-Centro Pedestres 

06h30 - 06h45 393 498 164 

06h45 - 07h00 432 520 178 

07h00 - 07h15 493 578 110 

07h15 – 07h30 409 610 97 

07h30 – 07h45 534 723 92 

07h45 – 08h00 629 758 112 

08h00 – 08h15 538 792 142 

08h15 - 08h30 602 753 202 

Total 4.030 5.232 1.097 

Tabela 4 – Contagem Volumétrica in loco na Avenida Djalma Batista no horário 06h30 
a 08h30. 

Nos três turnos, foram analisados também o tempo de duração do semáforo e o tempo 
de duração de intervalos de abertura de um para o outro, conforme tabela 4. 

Tempo de duração Tempo de duração de intervalos 

17 segundos 240 Segundos 

Tabela 5 – Tempo de duração dos semáforos. 

A contagem volumétrica foi feita em um turno a cada um dia, durante duas horas e um 
intervalo a cada 15 minutos. Para uma melhor compreensão, a tabela 5 apresenta as 
contagens finais dos 3 turnos distintos. 

 

 

 

 

 



Tabela 6 – Contagens finais dos três turnos. 

RESULTADOS 

Os horários com maiores fluxos de veículos motorizados e não motorizados, estão 

apresentados nos gráficos abaixo. 

 
Gráfico 1 – Visualização do fluxo de veículos em turnos distintos. 

 

É notável que o maior fluxo de veículos próximo a faixa de pedestre no sentido do 

centro ao bairro é no período vespertino (Mais usual devido a saída do PGV a zona de 

conforto), no sentido bairro centro é no período matutino (Mais usual devido a saída da 

zona de conforto ao PGV) e o fluxo de pedestre não apresenta uma notável oscilação, 

entretanto é perceptível que no turno vespertino o fluxo é o maior. 

 

Nível de serviço da via. 

Para critério de definição, entende-se nível de serviço da via a capacidade que a 
avenida pode receber o quantitativo do fluxo de movimentos de veículos seja 
proporcionalmente ao tamanho da mesma ou não. A companhia de trafego norte 
americana um manual para critérios, denominado  HCM, com 6 critérios de verificação 
da via, sendo de A (condições ideais de escoamento livre) até o F (congestionamento 
completo) 

A via em questão encontra-se no nível D, conforme o critério do HCM, onde há Os 
pedestres têm sua velocidade restringida e encontram dificuldade para 
ultrapassar outros pedestres. Fluxos opostos e mudanças de trajetórias aumentam 
muito a probabilidade de conflitos. Pode-se ainda considerar uma razoável fluidez 
nos deslocamentos. 
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Análises dos dados com aplicação do Modelo Webster. 

Segundo apostila do professor J. R. Setti (Dpto. De Trânsito – USP) em consonância 
das diretrizes ao método de Webster, para os parâmetros de trânsito adota-se as 
formulas organizados na tabela 7.  

Item Sigla Parâmetro Fórmula 

01 𝐶𝑝 
Capacidade de Aproximação 

sinalizada 
𝐶𝑝 = 𝑆 .

𝑔𝑒𝑓

𝐶
 

02 𝑔𝑒𝑓 Tempo de verde efetivo 𝑔𝑒𝑓 = 𝑔 + 𝑡𝑎 − 𝐼𝑖 

03 𝑇𝑝 Tempo Perdido Total 𝑇𝑝 =  𝑡𝑎 + 𝐼𝑖 

04 𝑆 Fluxo de saturação 
 

𝑆 = 525 .  𝐿 

05 𝑦 Taxa de ocupação 𝑦 =  
𝑞

𝑆
 

06 𝑋 Grau de saturação 𝑋 =  
𝑞

𝐶𝑝
 

C – Tempo de Ciclo, g – Tempo de Verde Normal, ta – Tempo de Amarelo, Ii – Tempo 

perdido por fase, L – Largura de aproximação, q  - Fluxo veicular 
 

Tabela 7- Fonte: Adaptação de Webster (1964 apud LACORTT, 2013). 

De acordo com Webster (1964, apud, LACORTT, 2013), a Capacidade de 

aproximação sinalizada = Cp, corresponde ao produto entre o Tempo de verde 

Efetivo= gef, e o Fluxo de saturação= S, dividido pelo Tempo de Ciclo= C, conforme o 

Item 01. Já o Item 02, o Tempo de verde efetivog= gef, define-se pela soma entre o 

Tempo de Verde Normal= g, e o Tempo de Amarelo= ta, subtraído pelo Tempo 

Perdido Por Fase= Ii. Ressalta-se que os valores do Tempo de Ciclo= C, e o valor do 

Tempo de Verde normal= g, foram estimados após pesquisa in loco. No Item 03, o 

Tempo Perdido Total= tp, diz respeito à soma do Tempo de Amarelo= ta, com o 

Tempo Perdido por Fase= Ii.  

O fluxo de saturação (S) de uma aproximação, medido em veículos por hora de tempo 
verde (v/htv), pode ser estimado pelo item 04 em que L corresponde à largura da 
aproximação, ou seja largura da via  em metros. 
 
Seguindo as diretrizes dos parâmetros, com as informações obtidas da coleta de 

dados in loco do maior fluxo de veículos entre os três turnos (independente do sentido 

da via)= q, temos os seguintes resultados conforme tabela 8. 

Parâmetros Para q = 5291 

S 4725 
gef 228 

Cp 5355 
Tp 6 
y 0,56 

X 0,97 

                      Tabela 8-  Parâmetros pelo modelo Webster. 

Os dados inseridos foram adotados conforme ditos nas resoluções, para o tempo de 

ciclo foi adotado um porcentual do tempo de intervalo do ciclo do tempo de abertura do 



sinal ate o termino de travessias dos pedestres, e para tempo perdido por fase foi 

adotado um porcentual do intervalo da abertura e finalização do semáforo, de 

aproximadamente 3 segundos. 

 
Gráfico 2- Taxas de Ocupação e Grau de Saturação com dados da visita. 
 
           Conforme Webster (1964 apud LACORTT, 2013), o grau de saturação é um 
coeficiente que indica, dentro das condições reais de operação da interseção, o 
quanto a demanda está próxima da capacidade horária de escoamento. Quando o 
grau de saturação for superior a 1, significa que a solicitação é maior que a 
capacidade de atendimento da aproximação, ou seja, ocorre a formação de fila, o que 
gera um congestionamento em razão dos veículos que chegam e não são atendidos. 
Nos dados analisados o grau de saturação com a influência dos veículos que passam 
nas avenidas em horários de pico é inferior a 1. 
 

CONCLUSÃO 

Considerando a análise bibliográfica e os dados coletados da Via Djalma Batista da 

cidade de Manaus, foi possível verificar que a travessia atende os critérios quanto aos 

parâmetros do modelo Webster e algumas diretrizes dos Manuais de Tráfego 

Brasileiro e internacional, por outra parte não atende outros critérios dos manuais. 

Quanto ao Nível de Serviço da via, o preceito da publicação de Highway Capacity 

Manual (HCM) de autoria da Academia Nacional de Ciências (Órgão Estadunidense 

não governamental e sem fins lucrativos), apresentou características de nível D, 

conforme a bibliografia que demonstra o fluxo próximo à instabilidade, demonstrada 

pelos pedestres que têm pouco tempo para atravessar nas faixas nos dois sentidos. 

Quanto a Saturação a via apresenta o valor inferior a um, o modelo webster indica que 

valores de saturação superior ou igual a um representam vias extremamente 

saturadas quanto aos congestionamentos, à via da Djalma manifestou valores bem 

próximos a um, logo aquela via deve ser analisada novamente pois a projeção em 
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alguns anos pode apresentar tal saturação e não atendera a demanda nem dos 

pedestres quanto dos veículos. 

Assim, para esta travessia o indicado seria a construção de passarela subterrânea 

com a ligação direta ao PGV (Shopping Plaza Center), onde haveria uma melhora 

significativa no fluxo dos veículos. 

Assim, por meio da caracterização apresentada sugere-se a continuação dessa 

análise com outras contagens e comparativos, no entanto, pode-se afirmar que o mais 

indicado para o local seria a travessia em desnível.  
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