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RESUMO 

 

TORQUATO, T. L. L. Jerk como Indicador de Consistência Geométrica para Rodovias. 

2019. 243p. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2019. 

 

As ocorrências de trânsito são grandes causadoras de mortes tanto em países desenvolvidos 

como nos em desenvolvimento. Tradicionalmente, atribuiu-se aos condutores a maior parte da 

responsabilidade por esses registros, porém a repetição dos casos em regiões específicas nutriria 

a hipótese da existência de locais com maior risco. Entende-se que a identicação desses trechos 

teria importância fundamental na tentativa de mitigar esse problema grave. Já que essa 

possibilitaria maior eficiência na aplicação de medidas de segurança para reduzir as 

probabilidades, ou até a gravidade, das ocorrências. Essa tese teve o objetivo de investigar o 

uso da variável jerk (primeira derivada da aceleração no tempo) como indicadora de locais de 

risco de saídas de pista ocasionadas por falta de consistência geométrica entre as tangentes de 

aproximação e as curvas horizontais subsequentes. Para tanto, realizou-se um experimento 

controlado em simulador de direção de base fixa. Os resultados do trabalho mostraram que 

houve efeito significativo da variação das características geométricas no valor do jerk mínimo 

médio aplicado. Ainda houve correlação forte do indicador proposto com dois métodos 

tradicionais. Fomenta-se a continuação do desenvolvimento do uso do jerk mínimo como 

indicador de consistência geométrica para rodovias. Em tempos de Big Data e sensores 

espalhados pela população, o uso de uma variável de obtenção, aparentemente, simplificada 

possibilitaria o levantamento em tempo real de problemas de infraestrutura, como a 

inconsistência geométrica nas rodovias, com a contribuição dos próprios usuários. 

 

Palavras-chave: Consistência de Traçado. Jerk. Experimento Controlado. Simulador de 

Direção. 

 





 

ABSTRACT 

 

TORQUATO, T. L. L. Jerk as a Road Geometric Consistency Indicator. 2019. 243p. Thesis 

(Ph.D.). São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2019. 

 

Traffic crashes are a major cause of death in both developed and developing countries. 

Traditionally, most of the responsibility for such records was attributed to drivers, but the 

repetition of the cases in specific regions would support the hypothesis of the existence of 

higher risk locations. In a general understanding, this identification would have a fundamental 

importance in attempting to mitigate this serious problem. Since this would allow greater 

efficiency in the application of safety measures to reduce the probabilities, or even the severity, 

of the occurrences. The aim of this thesis was to investigate the use of the jerk (the first 

derivative of acceleration in time) as an indicator of run-off-road risk locations caused by lack 

of geometric consistency between the approach tangents and the subsequent horizontal curves. 

For this purpose, a controlled experiment was carried out in a fixed-base driving simulator. The 

results of the research showed that there was a significant effect of the variation of the geometric 

characteristics in the value of the applied average minimum jerk. There was still a strong 

correlation between the proposed indicator with two traditional methods. The results would 

encourage the further development of the use of the minimum jerk as an indicator of geometric 

consistency for highways. In times of Big Data and sensors spread out throughout the 

population, the use of a seemingly simplified obtainable variable would allow the real-time 

survey of infrastructure problems, such as the geometric inconsistency of the roads, with the 

contribution of the users themselves. 

 

Keywords: Geometric Consistency. Jerk. Controlled Experiment. Driving Simulator. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geração de conhecimento é um produto esperado de uma tese de doutorado. 

 

“§ 2º – Considera-se tese de Doutorado o texto resultante de trabalho 

supervisionado de investigação científica, tecnológica ou artística que 

represente contribuição original em pesquisa e inovação, visando 

desenvolvimento acadêmico ou profissional, de acordo com a natureza da área 

e os objetivos do curso“ (FUNARO et al., 2016, p. 23). 

 

Adjacente à pretensão científica da ampliação do conhecimento pelo conhecimento, coexiste a 

ambição de encontrar respostas para problemas cotidianos da sociedade. Porém, as tentativas 

em resolvê-los geram, naturalmente, mais questionamentos do que certezas. Uma experiência, 

que busque uma solução, poderá ser considerada de natureza científica se as alternativas 

levantadas puderem ser testadas e refutadas. Sempre com o esforço de se evitar “distorções 

convencionalistas”, as quais podem surgir pelo apego às ideias iniciais (POPPER, 1980). 

 

O propósito desse trabalho era contribuir com a segurança viária, área do conhecimento 

usualmente associada à Engenharia de Transportes, mas que permeia o cotidiano da população 

humana, seja em regiões mais desenvolvidas ou menos. A partir do desenvolvimento desse 

trabalho esperava-se colaborar, mais precisamente, com a identificação de regiões de transição 

entre tangentes de aproximação e curvas horizontais de rodovias rurais cujas combinações de 

características geométricas fomentassem o emprego de velocidades inadequadas pelos 

condutores que aumentariam a probabilidade do registro de ocorrências. 

 

Neste texto, o termo “acidente” será substituído por “ocorrência”. Essa sugestão de Honorato 

(2011) teria a finalidade de diminuir a tolerância que o termo tradicional daria para a remição 

da responsabilização pelos fatos. De maneira similar, na língua inglesa, foi aconselhada a 

substituição do termo “accident” por “crash” com o intuito de diminuir a noção de 

imprevisibilidade do evento e aumentar a busca por prevenção (SHINAR, 2017).  

 

Para apontar essa falta de consistência geométrica entre elementos, optou-se por investigar o 

uso da variável jerk longitudinal (primeira derivada da aceleração pelo tempo no sentido da 

rodagem dos veículos). Para tanto, imaginou-se realizar um experimento controlado em 

simulador de direção estático.  
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1.1 Fomento do problema de estudo 

No ano 2000, as ocorrências de trânsito foram listadas como a décima primeira causa de mortes 

no planeta, com estimativas maiores que 1 milhão de casos. Em 2012, essa causa subiu duas 

posições no ranking geral, em função dos mais de 1,2 milhões de registros feitos no período 

(WHO, 2014). Se nenhuma medida efetiva fosse tomada, projetava-se que em 2030, os 

falecimentos decorrentes do trânsito subissem para a quinta posição da lista (WHO, 2015).  

 

As ocorrências fatais causadas pelo trânsito são problemas enfrentados pela sociedade moderna, 

tanto em países ricos como nas regiões em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, elas são 

consideradas como uma das maiores questões de segurança nacional. Os últimos anos 

apresentaram tendência de queda nos registros, mesmo assim, esses continuam a ultrapassar a 

barreira dos 30.000 casos anualmente. Para mudar essa realidade, a American Association of 

State Highway and Transportation Officials (AASTHO) adotou a Visão Zero em seus planos 

para, assim, tentar reduzir as fatalidades pela metade até 2030 (FHWA, 2013). 

 

No Brasil, entre 2001 e 2010, as ocorrências devidas ao transporte terrestre foram responsáveis 

por 360,000 dos 10,374,096 óbitos registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade 

do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS, 2018). A 

breve comparação do dados do DATASUS com os do World Health Organization (2014), 

permite pressupor que na realidade brasileira, as mortes resultantes do trânsito têm 

representatividade ligeiramente maior que no resto do mundo, 3.5% ante 2.3%. A Tabela 1 

apresenta a evolução temporal dos registros apresentados pelo DATASUS e a relação existente 

entre o número total de mortes e os causados pelo transporte terrestre, em milhares.  

 

Tabela 1 – Representatividade do transporte como causa de mortes no Brasil (em milhares)  

Mortes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Transporte (1) 31 33 33 35 36 36 37 38 38 43 360 

Total (2) 961 983 1002 1024 1007 1032 1048 1077 1103 1137 10374 

(1) ÷ (2) 3.2% 3.3% 3.3% 3.4% 3.6% 3.5% 3.6% 3.6% 3.4% 3.8% 3.5% 

Fonte: (DATASUS, 2018)  

 

Houve crescimento da representatividade do transporte no número total de mortes para o 

período apresentado. Ademais, imagina-se que os dados relativos ao transporte, retratavam 

apenas uma parcela do fenômeno, o que poderia aumentar sua representatividade como causa. 
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Apenas nas rodovias federais brasileiras, registraram-se 82.561 mortes devidas às ocorrências 

de trânsito entre janeiro de 2007 e novembro de 2017. Houve, a partir de 2012, uma queda no 

número absoluto de falecimentos, porém, a taxa de mortalidade aumentou, como mostra a 

Figura 1. Essas ocorrências foram registradas com maior frequência em ambiente rural e nos 

trechos em tangente. Todavia, as curvas tiveram maiores taxas de mortalidade, 58 mortes a cada 

1,000 ocorrências, em comparação com os trechos de reta, 51 mortes a cada 1,000 ocorrências 

(DPRF, 2018). 

 

 
Figura 1 - Evolução temporal das mortes e da mortalidade em rodovias federais brasileiras 

Fonte: (DPRF, 2018)  

 

Dentre as rodovias federais, a BR-116 é uma importante ligação que cruza o Brasil 

verticalmente. Ela passa pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e tem extensão 

total de 496 quilômetros. Como registra muitas ocorrências graves, essa também é conhecida 

como “Rodovia da Morte”.  

 

O trecho dessa rodovia compreendido entre o km 500 e o km 540, entre agosto de 2008 e julho 

de 2016, registrou 5.412 ocorrências, que acabou por provocar 95 mortes. Essa região, Figura 

2, faz parte da conexão existente entre São Paulo – população estimada de 12.1 milhões de 

habitantes – e Curitiba – população estimada de 1.9 milhões de habitantes (Instituto Brasileiro 

De Geografia E Estatística, 2017).  
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Figura 2 – Trecho estudado da BR-116 

Fonte: (GOOGLE, 2017)  

 

A Tabela 2 apresenta uma estimativa do número de ocorrências e de mortes por veículo-

quilômetro rodado (SHINAR, 2017) desse trecho. A coluna “Veículos” apresenta o total de 

veículos que passaram, em ambas direções, pelo pedágio mais próximo do trecho, localizado 

no quilômetro 485.7 (ANTT, 2017). Com a adoção da distância de 40 quilômetros por veículo, 

a “Distância Total” viajada, em bilhões de quilômetros por ano, foi estimada. 

 

Tabela 2 – Estimativa anual de mortos por distância percorrida 

Ano Veículos 
Distância 

Mortes Ocorrências 
Ocorrências por distância Mortes por distância 

[109 km] [ocorrências / 106 km] [mortes / 109 km] 

2009 6,940,632 0.278 14 801 2.89 50 

2010 7,702,650 0.308 16 896 2.91 52 

2011 7,996,657 0.320 11 875 2.73 34 

2012 8,253,314 0.330 17 730 2.21 51 

2013 8,490,129 0.340 14 613 1.80 41 

 

Com pelo menos 34 mortes por bilhão de quilômetros viajado por ano, a segurança desse 

segmento poderia ser considerada pobre, muito pior que a não boa taxa média de 7 mortes por 

bilhão de quilômetros viajados observada nos Estados Unidos em 2015 (NHTSA, 2017).  
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O número de ocorrências por milhão de quilômetros viajados por ano ficou, na maioria dos 

anos, acima do valor estipulado por Choueiri et al. (1994), que propuseram um limite de 2 

ocorrências por milhão de quilômetros viajado como ponto de separação entre a segurança e a 

insegurança de tráfego. 

 

Na região, apesar de grande parte das mortes serem consequência de tombamentos (Tabela 3), 

a maioria das ocorrências foram do tipo saída de pista. Ademais, 907 dessas saídas foram 

identificadas como veículos leves que escaparam em curvas fechadas. 

 

Tabela 3 – Caracterização das ocorrências e mortes ocorridas no trecho 

Tipo Ocorrências [1] % de [1] Ocorrências fatais [2] % de [2] 

Colisão com objeto fixo 916 17% 6 6% 

Queda de motocicleta 97 2% 3 3% 

Outro 600 10% 17 18% 

Atropelamento 24 0% 15 16% 

Colisão traseira 467 9% 10 11% 

Capotamento 718 13% 11 12% 

Saída de pista 1,738 32% 8 8% 

Tombamento 647 12% 25 26% 

 

A Tabela 4 apresenta, em segmentos de 10 quilômetros, as características geométricas, as 

ocorrências e mortes registradas nessa localidade no mesmo período mencionado 

anteriormente; essa caracterização segue o método proposto por Haynes et al. (2008). Pelo 

método sugerido, a densidade de curvas foi calculada a partir da divisão do número de curvas 

pela extensão do trecho; e o ângulo médio resultou da soma de todas as deflexões das curvas 

divididida pelo total de curvas.  

 

Tabela 4 – Distribuição geográfica das ocorrências 

Segmento Direção Ocorrências Mortes 
Extensão  

Curvas 
Densidade 

de curvas 

Ângulo médio 

[km] [º] 

500 - 509 
Norte 366 11 9,056 14 0.0015 55 

Sul 542 10 9,759 18 0.0018 60 

510 - 519 
Norte 2,218 42 10,161 26 0.0026 64 

Sul 791 6 9,698 20 0.0021 53 

520 - 529 
Norte 169 9 9,128 7 0.0008 24 

Sul 583 8 9,662 8 0.0008 46 

530 - 539 
Norte 183 4 9,682 8 0.0008 45 

Sul 560 5 9,666 10 0.0010 33 
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O segmento “510 – 519”, o qual obteve os maiores valores tanto de densidade de curvas como 

de ângulos médios, registrou também a maior parte das ocorrências e mortes. A diferença entre 

as duas direções era a inclinação do greide. Condutores que transitavam na direção norte 

experimentavam trechos em declive, enquanto que os que trafegavam para o sul 

experimentavam aclives.  

 

Nesse setor as vias tinham três faixas de rodagem em cada sentido, com total separação de 

fluxos. Ainda assim, o limite de velocidade apresentado em sinalizações verticais era de 

80km/h. A explicação para essa discordância poderia ser o caráter montanhoso do trecho e a 

pequena dimensão dos raios das curvas, as quais partiam de 125 metros de comprimento. 

 

Essa divergência entre o número de faixas e a velocidade limite afixada poderia colaborar para 

a menor segurança do trecho. Características de projetos mais elevados, como faixas mais 

largas, menor tráfego, entre outros, fomentariam o emprego de velocidades maiores, o que 

resultaria em uma maior probabilidade de ocorrências (CHOUEIRI et al., 1994).  

 

Um trecho como o apresentado, impulsionaria os registros ao unir a impressão sugerida pela 

seção transversal diferente da limitação imposta pelo projeto horizontal, um exemplo de 

inconsistência. Esse fenômeno poderia ser a consequência de um melhoramento na seção 

transversal, sem a melhoria do alinhamento horizontal. A seção transversal seria mais aparente 

ao condutor, assim, uma mensagem errada poderia ser emitida, o que fomentaria velocidades 

operacionais maiores do que as de projeto (LAMM; SMITH, 1994).  

 

1.2 Justificativa 

Para melhorar a segurança de tráfego no Brasil, que agrega expressivos números de ocorrências 

de trânsito, se faz necessária a melhoria na catalogação dos registros. Essa deveria ser realizada 

de modo mais contínuo, mais preciso e mais transparente para a população. Assim, o 

investimento em infraestrutura, em educação e em fiscalização poderia ter sua efetividade 

potencializada.  

 

Tão importante quanto o registro das ocorrências, seria o rastreamento prévio de pontos de 

maior risco. A rede rodoviária brasileira é extensa e a espera por ações governamentais poderia 

agravar a situação atual.  
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A proliferação dos smartphones e de seus sensores, pela população, teria potencial para 

alimentar uma base alternativa. Esperava-se que até o final de 2017, o Brasil alcançasse a marca 

de um aparelho por pessoa (CAPELAS, 2017). Evidentemente, essa média não significaria a 

abrangência total da população, mas poderia indicar o aumento do acesso. O emprego desses 

sistemas possibilitaria a contribuição popular para levantar defeitos existentes em rodovias e, 

principalmente, daria suporte para manifestações por melhorias. O efeito da sensação de 

pertencimento poderia ainda fomentar mudanças de comportamento na condução. 

 

Porém, a depender do método escolhido para efetuar esses registros, as informações 

colaborativas criariam bancos de dados de tamanho significativo, que além de utilizar grande 

parte do desempenho dos aparelhos dos usuários, também aumentaria o tempo da análise 

posterior. Para não incorrer nessas dificuldades seria necessário adotar um indicador que, com 

o menor número de registros possível, conseguisse levantar potenciais locais de risco. Sempre 

com o interesse em minimizar falsas indicações positivas.  

 

Justifica-se assim a investigação do uso de um indicador que fosse capaz de identificar pontos 

rodoviários com inconsistência geométrica a partir de uma variável que pudesse ser obtida por 

dispositivos móveis a fim de aumentar o poder de previsão das ocorrências de trânsito e 

contribuir com a segurança viária. 

 

1.3 Recorte do trabalho 

Existiriam variados tipos de ocorrências de trânsito e possibilidades de indicadores. Uma 

tentativa de desenvolver um método que generalizasse todas as soluções pareceria improvável 

ou singela. Para tanto, optou-se por estudar um tipo de ocorrência e um indicador.  

 

Com relação ao tipo de ocorrência, elegeram-se as saídas de pista de rodovias rurais como o 

fenômeno de estudo, haja visto a grande representatividade dessas na região estudada 

inicialmente (apresentada no item anterior). Com ênfase naquelas ocasionadas, provavelmente, 

por velocidades inadequadas na transição de trechos de tangente para curvas (inconsistência 

geométrica).  

 

As curvas são elementos cruciais para a segurança das rodovias, esses elementos registram 

muitas ocorrências de trânsito. Esses eventos não têm tratamento trivial, eles seguem uma 

distribuição rara, nem sempre são bem registrados, têm alta mortalidade e não são novos. 
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Glennon, Neuman e Leisch (1983) faziam essas ressalvas desde a década de 1980. Eles 

apontavam ainda o maior risco existente nas curvas em comparação com as tangentes e 

clamavam por maior enfoque na análise das ocorrências do tipo saídas de pista. 

 

Tradicionalmente, as ocorrências se agrupavam perto das curvas, principalmente das mais 

acentuadas. Quando essas surgiam após tangentes longas, as saídas de pista se tornavam mais 

frequentes. Ademais, a sinergia da sucessão dessas mudanças no alinhamento também teria 

efeitos na segurança. Uma curva isolada, com raio pequeno, poderia ser mais perigosa que uma 

sequência de curvas com raios mais compatíveis (CHOUEIRI et al., 1994).  

 

Em 2002, 76% das ocorrências fatais americanas, que aconteceram em curvas, foram 

identificadas como saídas de pista. Usualmente, essas mortes eram decorrência do escape de 

um veículo leve isolado que, ao ultrapassar os limites da faixa de rolagem, colidiam com objetos 

fixos ou capotavam. Muitas estratégias para mitigar esse tipo de ocorrência estavam 

relacionadas com tratamentos para curvas horizontais (TORBIC et al., 2004).  

 

A Federal Highway Administration (FHWA) desenvolveu um plano estratégico voltado para a 

redução das saídas de pista, as quais representavam mais da metade das ocorrências de trânsito 

americanas com morte entre 2004 e 2009 (FHWA, 2013). Outra pesquisa estadunidense –

National Motor Vehicle Crash Causation Survey (NMVCCS) – mostrou que, entre 2005 e 2007, 

os erros de decisão, como a velocidade inadequada de entrada nas curvas, representariam 25.4% 

dos eventos que antecediam as saídas de pista (LIU; YE, 2011).  

 

Parte desses erros poderia ser aliviado se a geometria da via tivesse mais consistência, se as 

escolhas de comprimentos de tangentes e de raios promovessem traçados com mudanças menos 

bruscas (LAMM; SMITH, 1994), os quais não causariam surpresas na condução. As curvas 

horizontais que obrigariam os condutores a fazerem maiores reduções de velocidade 

provavelmente registrariam maiores taxas de ocorrências (ANDERSON et al., 1999). 

 

Já com relação ao indicador, optou-se por estudar o uso da varíavel jerk longitudinal. Tal 

medida física representaria a variação da aceleração no tempo (terceira derivada da posição 

com relação ao tempo). Tradicionalmente, como o capítulo de revisão abordará, utilizou-se as 

diferenças de velocidade para quantificar problemas de consistência no traçado. Esses métodos 

demandavam registros contínuos de dados e pós-processamento para levantar pontos críticos.  
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A hipótese principal de trabalho era de que o uso da varíavel jerk longitudinal possibilitaria 

exprimir, com menos dados coletados e instantaneamente, as mudanças de comportamento dos 

condutores com relação quando esses passavam de trechos de tangente para as curvas 

horizontais. Essa variável já fora avaliada para outras situações de estudo (estudos naturalísticos 

para levantamento de comportamentos de direção, os quais serão apresentados no próximo 

capítulo). Os resultados desses trabalhos mostraram melhores taxa de acerto a partir do uso 

dessa variável do que o uso das desacelerações por si só, por exemplo. 

 

1.4 Questões de pesquisa 

Diante do recorte do problema feito, algumas questões foram levantadas a fim de investigar o 

uso do jerk como indicador de consistência geométrica: 

 

• O valor médio do jerk longitunal aplicado por uma amostra de condutores sofreria 

influência de diferentes combinações geométricas? Ou seja, os valores encontrados 

estariam relacionados com as características geométricas da via ou representariam uma 

resposta aleatória. 

• Como o valor registrado do jerk longitudinal se compararia com os métodos tradicionais 

para avaliar a consistência geométrica de trechos? Eles apontariam os mesmos 

resultados ou apontariam de forma diferente trechos consistentes ou inconsistentes. 

 

Com o intuito de responder essas perguntas, elencou-se um conjunto de objetivos para a 

realização desse trabalho.  

 

1.5 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo era investigar o uso da variável jerk como indicadora da 

consistência geométrica de rodovias. Para atingir o objetivo geral desse trabalho, um 

experimento em simulador de direção foi desenvolvido. Para tanto, objetivos específicos foram 

determinados na tentativa de otimizar a separação de tarefas para a apresentação do trabalho: 

 

• Avaliar a influência de características geométricas no jerk longitudinal; 

• Comparar as respostas do indicador proposto com métodos tradicionais. 
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1.6 Organização do trabalho 

O trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro recortou o tema estudado. O segundo 

apresenta a revisão bibliográfica que serviu de base para o desenvolvimento do mesmo. O 

terceiro capítulo traz os materiais e métodos adotados. Os resultados estão apresentados no 

quarto capítulo. O capítulo cinco relaciona as conclusões suportadas pelos resultados 

apresentados, bem como os limites e dificuldades encontrados na realização do trabalho. E, o 

último capítulo apresenta sugestões de trabalhos futuros. No final, estão apresentadas as 

referências, apêndices e anexos. 
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2. BASE TEÓRICA 

 

Essa revisão foi construída a fim de melhor conceituar os assuntos necessários para o 

desenvolvimento do método utilizado, para assim, possibilitar uma análise adequada dos 

resultados e permitir tecer conclusões razoáveis a cerca dos objetivos propostos.  

 

O objetivo desse trabalho é investigar o uso da variável jerk como indicadora da consistência 

geométrica de rodovias. Além disso, optou-se pela utilização de um simulador de direção 

estático como ferramenta para essa finalidade. Afinal, uma das finalidades dessa ferramenta 

seria estimar parâmetros para propor novos dispositivos ou métodos (DAWSON, 2011). Assim, 

os estudos melhor aprofundados nesse capítulo versarão sobre: consistência geométrica de 

rodovias, o uso da variável jerk e simuladores de direção. 

 

2.1 Consistência geométrica de rodovias 

Tradicionalmente, ao se projetar uma rodovia, adotar-se-ia uma velocidade de projeto, a qual 

garantiria a estabilidade dinâmica dos veículos (CHOUEIRI et al., 1994). Essa determinação 

guiaria a escolha de outras características da via, como os raios mínimos das curvas horizontais, 

as taxas máximas de superelevação e as distâncias de visibilidade (LAMM; CHOUEIRI, 1987; 

DER-SP, 2005). Depois de aberta ao tráfego, essa rodovia registraria, em função de 

especificidades locais, diferentes velocidades de operação, as quais não deveriam superar os 

limites máximos regulamentados. Essas três grandezas poderiam ser melhor definidas como: 

 

• Velocidade de projeto (Vd): valor utilizado para projetar as características da rodovia a 

fim de permitir segurança e conforto para os usuários; 

• Velocidade de operação (V85): reflexo da utilização pelo público, sua determinação 

partiria do pressuposto que essa não deveria ser superada por 85% dos condutores em 

um trecho da rodovia; 

• Velocidade máxima permitida: valor limite regulamentado para um trecho da rodovia.  

 

Esse procedimento de projeto, adotado desde 1930, subestimaria a possibilidade de as 

velocidades operacionais serem maiores que as de projeto. O risco dessa omissão, bem como a 

adição da análise do comportamento dos condutores na avaliação dos projetos, foram aventadas 

a partir de 1970 (SHINAR; ROCKWELL; MALECKI, 1980; LAMM; CHOUEIRI, 1987). 
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Leisch e Leisch (1977) pregavam que quanto maior fosse a diferença entre as velocidades de 

projeto e de operação, maior seria a segurança de tráfego. As características geométricas 

adotadas dariam maior margem de segurança à negociação com as curvas horizontais. 

 

Eles salientaram que as velocidades de projeto adotadas, por vezes, eram inferiores às 

expectativas dos condutores, o que fomentava desacelerações nas curvas e acelerações nas 

tangentes. A diminuição das velocidades nas curvas seria natural, porém algumas características 

das tangentes favoreciam comportamentos menos seguros nessa transição. As variações nos 

alinhamentos, principalmente horizontais no caso dos veículos leves, surtiriam reflexos nas 

velocidades operacionais. O problema era ainda maior em rodovias de classes inferiores, onde 

as velocidades de projeto eram menores que 100 km/h. 

 

As velocidades escolhidas para a negociação com as curvas teriam importância fundamental na 

operação das rodovias. Seu efeito refletiria diretamente na aceleração lateral dos veículos nesses 

elementos. Curvas mal projetadas poderiam ser mal interpretadas, o que gerariam expectativas 

equivocadas nos condutores. Assim, eles poderiam transpor esses trechos com velocidades 

inadequadas o que  aumentaria a probabilidade da perda de controle dos veículos (GLENNON; 

NEUMAN; LEISCH, 1983; LAMM; HAYWARD; CARGIN, 1986).  

 

O primeiro passo para a melhoria do alinhamento horizontal seria o desenvolvimento de um 

método conveniente para localizar regiões com traçado inconsistente (LAMM; HAYWARD; 

CARGIN, 1986). Traçado inconsistente poderia ser entendido como aquele que não propiciaria 

ao condutor a possibilidade de trafegar com segurança por toda uma rodovia a partir de uma 

velocidade desejada (LAMM et al., 1996).  

 

Um projeto inconsistente provocaria mudanças bruscas nas velocidades em curtos período de 

tempo (HIRSH, 1987). Assim, se o traçado não causasse surpresas para os condutores, a 

geometria desse poderia ser considerada consistente. Consistência, entre diversos significados, 

pode ser entendida como a qualidade de um ente que é estável (MICHAELIS, 2015).  

 

Nas últimas décadas, algumas abordagens foram sugeridas com o intuito de sistematizar a 

avaliação da consistência dos alinhamentos. Na sequência, os trabalhos cujas propostas de 

identificação de trechos inconsistentes foram, bibliograficamente, mais citadas serão melhores 

aprofundados. 
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2.1.1 Regra dos 15 km/h 

Leisch e Leisch (1977) salientaram dois problemas, classificados pelos mesmos como, de 

consistência operacional, que o procedimento corrente à época – uso da velocidade de projeto 

sem a observância dos efeitos sistemáticos impostos pelo tráfego – causava: a variação contínua 

de velocidade pelos condutores nas rodovias e as diferenças existentes entre as velocidades dos 

veículos leves e dos pesados.  

 

A solução apontada pelos autores era uniformizar as velocidades operacionais. Para tanto, esses 

propuseram a regra dos 15 km/h. Esse valor foi sugerido em função da presunção da habilidade 

que os condutores teriam em lidar com essa variação de velocidade. Vale ressaltar que os 

pesquisadores concordavam com reduções maiores na velocidade de projeto, desde que essas 

fossem psicologicamente aceitáveis para os condutores, como variações aparentes de relevo. 

 

Com a regra sugerida, os projetistas deveriam desencorajar, a partir de modificações físicas do 

alinhamento, três situações: modificações de velocidade de projeto entre trechos contíguos 

acima de 15 km/h; variações da velocidade dos veículos leves acima de 15 km/h em relação à 

velocidade de projeto; e diferenças entre as velocidades médias dos veículos leves e pesados 

acima de 15 km/h.  

 

Para aplicar esse método, o fluxo livre deveria ser observado, pois era sob essa condição que se 

observaria influências mais significativas do alinhamento nas velocidades. Além disso, 

esperava-se por condições favoráveis como luz do dia e bom tempo, entre outros pressupostos. 

 

Essa técnica se baseava na análise dos perfis de velocidade dos elementos (speed-profile 

technique). Ela deveria ser utilizada para rodovias novas, porém, teria utilidade para identificar 

medidas mitigatórias em trechos existentes. O intuito dos autores era melhorar o atendimento 

das expectativas dos condutores e, por consequência, o seu conforto e segurança durante a 

rodagem. 

 

Lamm, Hayward e Cargin (1986) fizeram uma comparação dessa abordagem com os métodos 

empregados na Suíça e na Alemanha para um trecho existente de rodovia. Eles chegaram à 

conclusão que, apesar de pequenas variações entre as respostas das abordagens, os trechos com 

menor consistência eram identificados da mesma forma. Os três métodos seguiam a 

identificação de diferenças nas velocidades de operação encontradas entre trechos.  
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Porém, o método germânico, ao utilizar o cruzamento da taxa de mudança de curvatura 

(Curvature change rate – CCR) com modelos de velocidade operacional (calibrados para 

diferentes larguras de pista), acabou por fomentar o desenvolvimento de uma abordagem que, 

diferente de Leisch e Leisch (1977), pudesse ser mais conveniente na indicação de 

inconsistências no alinhamento horizontal em trechos mais extensos de rodovia. Esse método 

seria conhecido posteriormente como V85. 

 

2.1.2 ΔV85 

Lamm e Choueiri (1987) adaptaram a abordagem alemã para a realidade americana a partir de 

um estudo no estado de Nova Iorque. Esse trabalho tinha o intuito de favorecer a detecção e 

correção de deficiências geométricas das rodovias americanas. 

 

Primeiro, eles estabeleceram relações entre as taxas de mudança de curvatura (CCR) e os graus 

de curvatura (Degree of Curve – DC), a partir das velocidades operacionais de 261 trechos de 

rodovias desse estado. Posteriomente, calibraram modelos dessas velocidades a partir da 

regressão dos graus de curvatura, das larguras das faixas, das larguras dos acostamentos e dos 

volumes diários médios anuais. Finalmente, a partir dos valores sugeridos pelos métodos Suíço 

e Alemão, eles encontraram os limites para qualificar os projetos, a partir das diferenças nos 

graus de curvatura e nas velocidades operacionais. 

 

Os melhores parâmetros para explicar a variação das velocidades de operação, e das taxas de 

ocorrências, foram o grau de curvatura e os limites de velocidade existentes. Quanto maiores 

os graus de curvatura, maiores seriam as taxas de ocorrências e menores seriam as velocidades 

operacionais. Essas relações formaram a base do procedimento sugerido por Lamm et al. 

(1988). 

 

Para prever a consistência dos alinhamentos, a partir das velocidades operacionais, essa 

abordagem sugeria o cumprimento de uma sequência de seis passos: 1. dividir as rodovias em 

trechos de CCR semelhante; 2. determinar os graus de curvatura e os comprimentos das 

tangentes; 3. determinar os valores esperados das velocidades operacionais (de acordo com os 

graus de curvatura e da largura das faixas); 4. avaliar a independência das tangentes; 5. calcular 

as variações dos graus de curvatura e das velocidades operacionais entre elementos (de acordo 

com a interação presente, tangente-curva ou curva-curva); 6. qualificar as variações de acordo 

com os limites impostos para projetos bons, razoáveis e fracos. 
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A fim de balancear as características da rodovia com o comportamento dos condutores e dos 

veículos, os autores também aventaram a possibilidade de avaliar a diferença entre as 

velocidades operacionais e de projeto de cada um dos elementos dos trechos. Nessa publicação, 

a independência das tangentes foi brevemente abordada.  

 

Esse conceito foi mais aprofundado em Lamm, Choueiri e Hayward (1988). Nesse trabalho, um 

procedimento foi sugerido para avaliar como as tangentes deveriam ser consideradas na 

avaliação da qualidade dos projetos.  

 

A partir da comparação do comprimento dessas com os valores limites impostos pela 

velocidade de operação da curva adjacente com maior grau de curvatura, consideraria-se esses 

elementos como independentes ou não.  

 

Se o comprimento da tangente fosse menor que o valor tabelado, essa seria considerada não-

independente e, por consequência, seria desconsiderada na análise. Seriam considerados os 

valores das velocidades operacionais das duas curvas adjacentes a ela. Porém, se fossem 

maiores, suas velocidades operacionais seriam observadas. Elas seriam consideradas 

independentes. Com essa designação, durante a condução, era esperado um comportamento de 

aceleração completo até uma velocidade operacional máxima modelada e uma desaceleração 

completa até a entrada na curva, o que não ocorreria em tangentes não-independentes (Figura 

3). 

 

 
Figura 3 – Exemplo de tangente não independente 

Fonte: (TRENTIN, 2007, p. 40) 

 



16 
 

Depois de avaliar as consistências entre a geometria dos elementos horizontais e entre as 

velocidades de projeto e de operação, Lamm, Choueri e Mailaender (1991) apontaram ainda a 

discrepância existente entre os coeficientes de atrito transversais demandados na operação e 

assumidos em projeto (segurança dinâmica).  

 

Para tanto, esses, a partir da relação existente entre velocidade, raio de curvatura, superelevação 

e atrito transversal, investigaram 197 seções de curvas de rodovias. A partir da superelevação e 

do grau de curvatura levantados em campo, e da velocidade de projeto relativa a norma vigente, 

estipularam-se os coeficientes de atrito transversais assumidos em projeto. E, a partir da 

substituição das velocidades de projeto pelas velocidades operacionais, calibradas em campo, 

eles estimaram os valores demandados na operação. 

 

Ao calibrar modelos dessas respostas a partir dos graus de curvatura, das velocidades 

operacionais e das ocorrências, os pesquisadores encontraram três relações: conforme 

aumentava o grau de curvatura, a partir de 6.5º; conforme aumentava a taxa de ocorrências, a 

partir de 6 ocorrências a cada milhão de veículos-milhas viajados; e conforme diminuia a 

velocidade de operação, a partir de 50 milhas por hora, o valor de atrito transversal demandado 

era maior que o assumido.  

 

Esse trabalho fortaleceu a hipótese de que os valores vigentes à época poderiam ser 

inadequados. Principalmente, em rodovias de menor classe, onde as restrições geométricas 

eram mais brandas, assim, existiria maior risco que os valores demandados fossem superiores 

aos assumidos, o que aumentaria o risco de ocorrências. Assim, eles aventaram o terceiro 

critério para a análise de consistência das rodovias, com base na segurança dinâmica dos 

veículos. 

 

Concomitantemente, Lamm e Smith (1994) ainda sugeriram a adoção de uma abordagem de 

projeto curvilínea, onde buscar-se-iam propor tangentes com comprimentos menores e  curvas 

maiores.  Para tanto, os elementos não deveriam ser projetados de maneira isolada. Deveria ser 

considerada a sinergia existente entre eles, a fim de fomentar a consistência do traçado e a 

segurança no tráfego. Esse seria chamado de projeto relacional (relation design). Todavia, 

dever-se-ia observar o aumento no risco das ultrapassagens causado por essa proposta (LAMM; 

STEFFEN; GUENTHER, 1994).  
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Com a união dos trabalhos desenvolvidos, Lamm, Steffen e Guenther (1994)  apresentaram 

uma proposta de avaliação do alinhamento horizontal de pista simples a partir dos três critérios 

salientados anteriormente.  

 

Sinteticamente: o critério I – consistência da velocidade operacional – avaliava as diferenças 

entre as velocidades operacionais de elementos adjacentes; o critério II – consistência de projeto 

– avaliava a harmonia entre as velocidades operacionais e as de projeto de cada curva circular; 

e o critério III – segurança dinâmica dos veículos – avaliava a discrepância entre os coeficientes 

de atrito adotados em projeto e os demandados na operação. Esses valores seriam classificados 

em bom, razoável e fraco, de acordo com os limites apresentados na Tabela 5. Nessa tabela, 

“V85” representa a velocidade operacional no elemento; “Vd” representa a velocidade de projeto 

do elemento; “fRA” representa o coeficiente de atrito assumido; e “fRD” representa o coeficiente 

de atrito demandado. 

 

Tabela 5 – Limites das classificações dos projetos pelo método V85 

Critério 
Classificação do projeto 

Bom Razoável Fraco 

I |V85i - V85i + 1|  10km/h 10km/h < |V85i - V85i + 1|  20km/h 20km/h < |V85i - V85i + 1| 

II |V85 – Vd|  10km/h 10km/h < |V85 – Vd|  20km/h 20km/h < |V85 – Vd| 

III 0  fRA – fRD -0.02  fRA – fRD < 0 fRA – fRD < -0.02 

 

Uma aplicação para CAD foi aventada para auxiliar o emprego dessa abordagem. Seu uso 

possibilitaria identificar erros em projetos novos ou falhas em rodovias existentes. Cada um dos 

três critérios deveria ser avaliado de maneira isolada. Se um ou mais desses não fosse satisfeito, 

alternativas de projeto deveriam ser analisadas até se encontrar um alinhamento satisfatório.  

 

Nesse trabalho, um exemplo de trecho de rodovia alemã com problemas de consistência foi 

exposto. Soluções provisórias foram apresentadas com o objetivo de chegar a um nível razoável 

de projeto, com a manutenção dos custos de reconstrução em cifras mais baixas. Sobretudo, por 

razões de segurança, o próprio autor recomendara que um projeto bom deveria ser sempre 

fomentado. Como esses critérios, de maneira isolada, poderiam das respostas diferentes com 

relação a qualidade de projeto para um mesmo trecho, Lamm, Guenther e Choueiri (1995) 

propuseram um módulo de segurança que combinasse essas repostas em um valor geral. Essas 

combinações seguiriam a Tabela 6: 
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Tabela 6 – Combinação dos critérios isolados para o método V85 

Classificação 

Critérios de I, II e III Módulo de Segurança 

3 Bons 

Projeto Bom 2 Bons e 1 Razoável 

2 Bons e 1 Fraco 

3 Razoáveis 

Projeto Razoável 
2 Razoáveis e 1 Bom 

2 Razoáveis e 1 Fraco 

1 Bom, 1 Razoável e 1 Fraco 

3 Fracos 

Projeto Fraco 2 Fracos e 1 Bom 

2 Fracos e 1 Razoável 

 

As respostas desse módulo foram comparadas com 3 anos de ocorrências registradas em 

rodovias alemãs. Essa classificação teve boa previsão das taxas de ocorrências para a maioria 

dos trechos, ou pelo menos, o valor previsto era menos seguro do que o observado. Nesse artigo 

os autores propuseram o uso de um sistema de informações geográficas (SIG) para avaliar essas 

combinações. A utilização de cores, para discriminar a qualidade de projeto dos trechos, 

facilitaria o trabalho do projetista em reconhecer as falhas de cada um dos critérios para a rede 

rodoviária como um todo. 

 

Para rodovias de pista dupla, não havia relação estatisticamente significativa conhecida entre 

as velocidades de operação e as taxas de mudança de curvatura ou os graus de curvatura, 

provavelmente por causa do alinhamento mais generoso existente nas classes de projeto que 

utilizavam um número maior de faixas. Portanto, não se considerou na época relevante a análise 

do critério I para essas rodovias. Porém considerou-se analisar o critério II para o processo de 

projeto dessas, em busca do aumento da segurança de tráfego (LAMM et al., 1996). 

 

Os critérios observados até então, principalmente com relação aos indicadores que avaliavam 

as variações de velocidade entre elementos consecutivos, pressupunham a avaliação de 

diferenças entre duas posições das distribuições dos dados, os percentis 85. Ou seja, 

modelavam-se velocidades operacionais para cada um dos elementos – tangentes e curvas – e 

encontravam-se as diferenças entre esses valores. 
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Todavia, Hirsh (1987) salientava que essa abordagem poderia qualificar trechos inconsistentes 

como consistentes, ou seja, ela poderia subestimar as diferenças existentes. O autor partia do 

pressuposto que, provavelmente, o condutor real que registrava a velocidade operacional da 

tangente não era o mesmo da curva. Assim, a diferença entre os dois percentis 85 não 

representaria as variações experimentadas por um condutor naquela transição, ela simbolizaria 

uma diferença hipotética. O autor propunha que se avaliasse as diferenças reais experimentadas 

pelos condutores na análise dos trechos, já que cada motorista teria uma aceitação diferente das 

acelerações laterais impostas pelas curvas. 

 

Assim, o indicador não deveria avaliar a diferença entre a velocidade de operação da curva com 

a da tangente (ΔV85). Ele deveria avaliar o percentil 85 das diferenças de cada condutor (Δ85V). 

MCFadden e Elefteriadou (2000) ratificaram essa abordagem. Eles a nomearam como percentil 

85 da máxima redução de velocidade (85th percentile maximum reduction in speed – 85MSR). 

 

2.1.3 85MSR 

Adimitia-se a existência de uma relação entre a taxa de ocorrências e a variação de velocidade 

entre elementos sussessivos. No entanto, usar a diferença entre as velocidades operacionais 

deles poderia não representar a real redução experimentada pelos condutores nesses trechos. 

Como fora proposto por Hirsh, essa abordagem subestimaria a verdadeira redução 

experimentada pelos condutores individualmente.  

 

Para avaliar essa sugestão de mudança de abordagem, McFadden e Elefteriadou (2000) 

estudaram 21 curvas estadunidenses. A partir das velocidades, de carros de passeio em fluxo 

livre, coletadas com radares (lidar) os autores compararam três abordagens: V85 (com dados 

coletados em dois pontos), V85 (com dados coletados em nove pontos) e 85MSR.  

 

Isso porquê a abordagem V85 previa a variação de velocidades entre o ponto médio das 

tangentes de aproximação e o ponto médio das curvas horizontais, ou seja, as diferenças eram 

calculadas a partir de dois pontos. O 85MSR representava a posição 85 da distribuição de 

frequência acumulada das reduções de velocidade experimentadas pelos condutores a partir de 

200 metros antes do início das curvas. 
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O método V85 (com dados coletados em dois pontos) teve as menores reduções em 

comparação com os outros métodos. 85MSR teve a maior, aproximadamente 2 vezes maior que 

o método anterior. Os autores ainda calibraram dois modelos para representar a redução de 

velocidade encontrada a partir da abordagem proposta. O primeiro, a partir da velocidade 

operacional de aproximação, 200 metros antes da curva, do comprimento da tangente de 

aproximação e do comprimento do raio. Como era pouco provável que as velocidades 

operacionais de aproximação fossem disponíveis, o segundo modelo foi calibrado sem essa 

variável dependente (Equação 1).  

 

85MSR =  −0.812 +  
998.19

𝑅
+ 0.017 × 𝐿𝐴𝑃𝑇     (Equação 1) 

 

Nessa equação, “R” representaria o comprimento dos raios, em metros, “LAPT” representaria 

o comprimento das tangentes de aproximação, em metros, e “85MSR” representaria o percentil 

85 das reduções experimentadas pelos condutores, em quilômetros por hora. 

 

Misaghi e Hassan (2005) apontaram que essa abordagem poderia falhar em dois pontos, com 

relação ao método de coleta: o uso do radar de mão poderia influenciar no comportamento dos 

condutores e o ângulo desses poderia gerar erros nas velocidades registradas (erro do cosseno).  

Um método menos intrusivo poderia revelar velocidades diferentes dos motoristas. Para tanto, 

esses pesquisadores buscaram relacionar, em campo, as diferenças operacionais de velocidades 

(85V) entre o centro de 35 curvas circulares e as tangentes de aproximação. 

 

Eles observaram fortes relações entre essas diferenças e os raios de curvatura experimentados 

pelos condutores. Os dados foram coletados em áreas rurais, com baixo volume de tráfego, com 

faixas de rolagem de largura constante e em curvas cujos comprimentos de raios eram menores 

que 1200 metros. Utilizaram-se os dados dos veículos de passeio e dos caminhões leves. E, as 

tangentes com mais de 200 metros foram consideradas independentes. 

 

Assim como fora hipotetizado, quando foi utilizado o radar de mão, percebeu-se a redução das 

velocidades pelos condutores assim que esses perceberiam a presença dos membros da coleta 

de pé ou andando perto dos locais de coleta. 
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Contudo, esse trabalho corroborou com a hipótese teórica de Hirsh (1987) e com o trabalho de 

McFadden e Elefteriadou (2000), de que o método ΔV85 poderia subestimar as diferenças de 

velocidade observadas em cada elemento e de que as distribuições de velocidades entre 

elementos sucessivos seriam semelhantes. Um modelo de regressão calibrado para a 

comparação das duas abordagens, mostrou que a abordagem ΔV85 registrava, 

aproximadamente, diferenças 7.55 km/h menores que a Δ85V (R² = 0.721). 

 

Mesmo com esse desvio, os autores ainda consideravam, dentre os métodos para avaliar a 

consistência de projeto, a abordagem das diferenças entre as velocidades de operação como a 

métrica mais eficiente e mais quantificável.  

 

Afinal, os condutores escolheriam suas velocidades de acordo com a sua percepção da via (V85), 

o que poderia não ter concordância com o limite sugerido pelos projetistas (Vd). O nível de 

conforto e de aderência dos pneus com o pavimento teriam mais influência que os limites 

apresentados nas sinalizações (MISAGHI; HASSAN, 2005). 

 

2.1.4 Comparação dos métodos tradicionais 

A produção científica adjacente à época, que tinha como tema relacionado a identificação de 

trechos com inconsistência geométrica, dedicou enfoque adicional: no emprego de índices com 

características geométricas da curvas horizontais (ANDERSON et al., 1999); na incorporação 

da consideração do alinhamento vertical (FITZPATRICK; COLLINS, 2000); na calibração de 

modelos de velocidade de operação para realidades diferentes (GARCÍA, 2008); na verificação, 

e calibração, de taxas de aceleração e desaceleração na negociação com as curvas (FIGUEROA 

MEDINA; TARKO, 2007); na comparação das diferentes abordagens existentes (TRENTIN, 

2007); no emprego dos simuladores de direção como ferramenta de investigação (BELLA, 

2008); e, mais recentemente, no uso de dados de sistemas de posicionamento global (Global 

Positioning System – GPS) para a coleta de dados (PÉREZ-ZURIAGA; CAMACHO-

TORREGROSA; GARCÍA, 2013; LLOPIS-CASTELLÓ et al., 2018) 

 

Porém, os dois métodos aprofundados anteriormente (V85 e 85MSR) foram mais salientados. 

As diferenças de velocidades desses estão esquematizadas na Figura 4. O gráfico apresenta um 

perfil de velocidade hipotético, típico para situações de negociação de condutores quando 

transitavam entre tangentes e curvas.  
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Nessa representação, “PT” representaria o ponto de tangente, “PC” o ponto de curva, “LT” o 

comprimento da tangente, “DC” o desenvolvimento da curva, “ΔV” a diferença de velocidades 

da posição central dos elementos e “MSR” a máxima diferença de velocidades experimentada 

entre elementos. 

 
Figura 4 – Comparação dos métodos tradicionais 

 

Para encontrar as diferenças de velocidade operacional entre elementos (ΔV85), LAMM et al. 

(1990) relataram que as velocidades nas curvas eram calculadas, indiretamente, a partir da 

observação do tempo necessário para os veículos percorrerem uma distância de 150 pés (≈ 45.72 

metros) até o meio daquele elemento. Os tempos eram registrados manualmente por 

pesquisadores localizados no bordo da pista a partir de cronômetros.  

 

Todavia, ao comparar sua proposta (MSR) com a corrente à época, McFadden e Elefteriadou 

(2000) avaliaram as velocidades pontuais no centro dos elementos a partir de radares de mão 

para encontrar a diferença entre as velocidades operacionais dos elementos (ΔV85).  

 

Para comparar esses dois métodos (85MSR vs Δ85V), um simulador de direção fora utilizado 

por Bella (2008). O trabalho utilizou um equipamento de base fixa para avaliar qual dos 

métodos refletiria melhor as reduções experimentadas – diferenças de velocidade encontradas 

na interação entre tangentes e curvas – por 30 condutores em 16 combinações geométricas 

diferentes. Outro objetivo era calibrar novos modelos de estimativa de redução de velocidades 

operacionais de acordo com as características geométricas dos trechos. 

DC 
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Para tanto, o autor considerou o 85MSR como o percentil 85 das máximas reduções 

experimentadas pelos condutores a partir das velocidades registradas nas tangentes antes de 200 

metros do ponto de curva, a cada 50 metros, e das velocidades registradas em quatro pontos das 

curvas subsequentes (primeiro quarto da curva, meio da curva, terceiro quarto da curva e ponto 

de tangente). Δ85V fora considerado como o percentil 85 das reduções experimentadas pelos 

condutores entre dois pontos fixos, um nas tangentes (100 metros antes do ponto de curva) e 

um no meio das curvas.  

 

A diferença básica dos dois métodos estaria relacionada com a disponibilidade de dados. O 

primeiro método era considerado de antemão como o que melhor representaria o fenômeno. Os 

autores aventavam que o segundo não garantiria que a diferença calculada refletiria o máximo 

experimentado pelos condutores.  

 

Para a realização do experimento construíram-se, virtualmente, 16 configurações de 

alinhamento. Nessas, os comprimentos das tangentes de aproximação, dos raios das curvas e 

das espirais de entrada e de saída eram variados. 

 

O experimento fora realizado em pista simples, com pavimento seco, em bom estado de 

manutenção e com fluxo livre na faixa de rodagem experimentada pelos condutores. As idades 

dos condutores variavam entre 24 e 52 anos. Eles foram selecionados de acordo com alguns 

critérios: ausência de experiência prévia com o simulador; pelo menos 5 anos de experiência 

em direção; e rodagem anual em rodovias de pista simples de no mínimo 3,000 km. 

 

Os resultados do trabalho demostraram que as diferenças encontradas pela abordagem 85MSR 

foram, em média, mais altas que pela Δ85V, para um nível de significância de 0.001. Isso 

fomentou a conclusão de que o uso do Δ85V subestimaria as diferenças experimentadas, em 

relação ao 85MSR.  

 

Ainda, os autores calcularam o 85MSR para cada 5 metros das tangentes e das curvas. Essa 

abordagem revelou diferenças ainda maiores. Para prever esses valores, calibraram-se modelos 

a partir dos comprimentos das tangentes de aproximação, dos comprimentos dos raios das 

curvas e das velocidades operacionais a 200 metros do ponto de curva. O modelo que 

considerava apenas as características geométricas da via (Equação 2) teve coeficiente de 

determinação de 0.497. 
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85𝑀𝑆𝑅5𝑚 =  −0.198 + 0.037 × 𝐿𝑚 +  
7929.37

𝑅
     (Equação 2) 

 

Nessa equação, “R” representaria o comprimento dos raios, em metros, “Lm” representaria o 

comprimento das tangentes de aproximação, em metros, e “85MSR5m” representaria o percentil 

85 das reduções experimentadas pelos condutores, em quilômetros por hora. 

 

Quando comparado com o trabalho de campo feito por McFadden e Elefteriadou (2000) os 

resultados do simulador registraram diferenças maiores. Isso já era esperado pelos autores em 

função do ambiente simulado. Ainda assim, eles estimularam o uso dos simuladores de direção 

para a análise dos efeitos das modificações nos alinhamentos no comportamento dos 

condutores.  

 

A análise das acelerações também já fora utilizada como forma de análise da consistência dos 

traçados (ZURIAGA et al., 2010), porém, o uso da variável jerk longitudinal não fora 

identificada em nenhum estudo relacionado.  

 

Utilizar somente a desaceleração como método para a separação de reduções de velocidade 

normais para frenagens em conflitos mais sérios seria insuficiente. Os perfis de aceleração 

nessas situações seria similar, contanto seria necessário o uso de um indicador complementar 

de conflitos (BAGDADI; VÁRHELYI, 2011). 

 

Ademais, altos valores de desaceleração não seriam necessariamente um indicador de 

problemas de segurança na rodagem, porém desacelerações abruptas poderiam ser. Esse 

fenômento poderia ser investigado a partir do estudo da variável jerk (KULMALA; LUOMA; 

NYGÅRD, 2000).  

 

Estudos sobre essa variável serão melhor aprofundados na sequência. Esperava-se que o uso 

dela possibilitasse a identificação de trechos com traçados inconsistentes de maneira mais 

automática, ou seja, sem a demanda de coleta pontual e pós-processamento como era o caso 

dos métodos apresentados anteriormente. 
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2.2 Jerk 

Eager, Pendrill e Reistad (2016) apontaram que as aulas de mecânica clássica de corpos rígidos, 

raramente, abordavam as derivadas mais altas do movimento em relação ao tempo. Apesar das 

sensações cotidianas causadas pelos efeitos dessas. Matematicamente, a terceira derivada do 

movimento no tempo poderia ser nomeada como jerk. Em movimento, os corpos não sentiriam 

os efeitos da velocidade, somente das variações dela - as acelerações. Como essas não seriam 

constantes, provavelmente, o que o corpo perceberia era a influência do jerk.  

 

A velocidade não muda repentinamente, ela precisa de uma aceleração para sair do zero. Da 

mesma forma, a aceleração precisa de um jerk aplicado para mudar de valor. Esse seria o fator 

causador da variação, crescente ou decrescente, das forças atuantes nos corpos. Tais variações 

poderiam causar sensações biomecânicas pouco prazerosas para o corpo humano, por isso, elas 

deveriam ser evitadas, por exemplo, em sistemas de transportes. Os efeitos da velocidade, da 

aceleração e do jerk poderiam ser percebidos na condução de um veículo, por exemplo.  

 

Um condutor mais experiente aceleraria mais suavemente em relação a um inexperiente. O uso 

de clotóides na transição entre trechos retos e curvos seria outro exemplo da tentativa de 

diminuir os efeitos das variações bruscas dos valores de jerk, a fim de aumentar o conforto e 

diminuir o risco no tráfego (EAGER; PENDRILL; REISTAD, 2016). Nesse trabalho, como 

apresentado anteriormente, o jerk estudado será o longitudinal (seta contínua preta), no sentido 

de rodagem dos veículos, principalmente o sofrido em frenagens, não o lateral (seta pontilhada 

verde), sofrido em mudanças de direção ao disterçar o volante dos veículos, e nem o resultante 

(seta pontilhada vermelha), como esquematizado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Esquema dos jerks longitudinais, laterais e resultantes em um veículo em curva 
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2.2.1 Uso da variável jerk em estudos sobre segurança de tráfego 

As pesquisas sobre segurança, tradicionalmente, se concentravam em analisar ocorrências. 

Porém, o baixo número de registros, dificultaria a tentativa de realizar avanços nessa área. 

Estudar os conflitos – situações onde manobras evasivas seriam necessárias até 1.5 segundos 

antes de uma provável colisão – possibilitaria a realização de maiores coletas em menores 

períodos de tempo. Isso poderia dar melhores pistas sobre a interação dos usuários com a 

rodovia (NYGÅRD, 1999). A dificuldade dessa abordagem seria a baixa automatização dos 

estudos de campo. Medições automáticas seriam uma forma muito mais prática de coletar esses 

dados. Com esse objetivo, Nygård (1999) desenvolveu um trabalho cujo intuito era desenvolver 

um método para identificar conflitos de tráfego a partir dos perfis de velocidade dos carros. O 

foco principal era definir as características das frenagens típicas ocorridas nesses eventos a 

partir de valores limites de desaceleração e de jerk. 

 

A velocidade adotada por cada condutor fora considerada como a principal ferramenta para a 

análise da adaptação comportamental ao tráfego. Ela seria um importante meio de comunição 

entre os usuários. Os instrumentos pelos quais se realizariam essas interações seriam os pedais 

de freio e de aceleração. A frenagem era dada como o tipo mais comum de manobra evasiva 

em quase todos os conflitos. Já que uma abrupta desaceleração, oriunda dessa, indicaria um 

comportamento crítico no tráfego. 

 

Para tanto, o pesquisador realizou um estudo de campo com veículos instrumentados. Setenta 

condutores, acompanhados por um observador treinado, tiveram seus dados registrados em uma 

rota de 50 km. Esse acompanhante tinha a tarefa de identificar os conflitos: potenciais 

(condutores conseguiam ajustar suas velocidades, porém a situação terminava em conflito); 

sérios (manobra evasiva não controlada); ou situações de frenagem normal. Foram identificados 

6 conflitos potenciais, 5 conflitos sérios e 1400 situações de frenagem normal.  

 

Apesar do pequeno número de conflitos registrados, o autor concluiu que o padrão de 

desacelerações, entre condutores, foi consideravelmente diferente, portanto um valor limite 

para identificar conflitos sérios, a partir dessa variável, não poderia ser definido. Algumas 

pessoas, em situações de frenagem normal, aplicavam desacelerações maiores que as aplicadas 

por outras, em conflitos potenciais. Ademais, não houve diferença clara entre as desacelerações 

de conflitos potenciais e as de frenagens normais. 
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No entanto, o jerk registrado em conflitos sérios se diferenciou dos valores encontrados em 

frenagens normais ou em conflitos potenciais. Essa diferença foi maior que a variação registrada 

entre pessoas. O que mostra que o jerk foi menos dependente dos condutores do que a 

desaceleração. Porém, não houve diferença clara entre conflitos potenciais e frenagens normais.  

Uma característica típica para frenagens em conflitos sérios foi encontrada, elas iniciavam 

abruptamente. Isso foi observado a partir dos grandes valores de jerk registrados. Assim, o 

pesquisador considerou a variável jerk como uma medida relevante para a identificação de 

conflitos. O pesquisador apontou que um jerk típico para frenagens normais seria de -3.6 m/s3, 

esse valor poderia chegar até -8.0 m/s3, enquanto que os valores que identificariam os conflitos 

variavam entre -9.9 m/s3 e -12.6 m/s3. 

 

Em outro estudo, o jerk foi uma das variáveis respostas utilizadas para investigar os efeitos do 

uso de um sistema de transporte inteligente (Intelligent Traffic System – ITS), o qual recebia 

mensagens de tráfego por rádio (Radio Data System – Traffic Message Channel – RDS-TMC), 

no comportamento de condutores (KULMALA; LUOMA; NYGÅRD, 2000). Esse estudo 

mostrou que o uso do equipamento não causou efeitos estatisticamente significantes no valor 

dos jerks encontrados. Nas conversões, houve redução das velocidades acompanhada de fortes 

frenagens e jerks mais inseguros (maior frequência de valores menores que -10 m/s³). 

 

Othman et al. (2008) propuseram um método para detectar e classificar comportamentos de 

direção anormais baseados na análise estatística de dados de condução. Os pesquisadores se 

fundamentavam no pressuposto de que entender o compotamento humano seria uma das chaves 

para mitigar o problema das mortes causadas no trânsito. Para tanto seria importante identificar 

e classificar comportamentos normais e anormais. O comportamento normal seria o resultante 

de uma condução segura, prazerosa e confortável. Os anormais resultariam de muitas causas 

possíves, as quais seriam difíceis de medir e avaliar. As ocorrências aconteceriam quando o 

comportamento dos conduotres se desviasse do padrão esperado de performance. Pesquisas 

focadas em detectar desvios de comportamentos eram pouco exploradas.  Para fazer essa 

classificação, eles relacionaram o estado interior de 11 condutores (a partir de questionários 

sobre os níveis de estresse) com os níveis de jerk aplicados no início e no final de 13 cenários 

de um experimento em simulador de direção estático. O valor do jerk era estimado 

indiretamente a partir das acelerações registradas pelo simulador. Os comportamentos eram 

diferentes entre os condutores, porém essas diferenças eram proporcionais entre cenários. 
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As condições internas dos condutores tiveram relação linear com os valores de jerk encontrados. 

Quanto menos relaxados (ou mais estressados) os condutores eram classificados, maiores os 

valores de jerk aplicados por eles. Encontrou-se o limite de 7.0 m/s³ para classificar um 

condutor como estressado no início da condução e 6.5 m/s³ no final. 

 

Um estudo naturalístico, realizado a partir do registro contínuo de dados de 166 veículos leves, 

teve o objetivo de comparar os valores de jerk, em situações de condução cotidianas, com os 

registros de envolvimento em ocorrências reportados pelos próprios condutores (BAGDADI; 

VÁRHELYI, 2011). 

 

A hipótese dos pesquisadores era de que a análise do jerk possibilitaria identificar a propensão 

dos condutores em se envolver em ocorrências. Também seria útil para desenvolver medidas 

de segurança e sistemas de auxílio à condução (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS). 

 

Os autores utilizaram o valor limite sugerido por Nygård (1999) – jerks menores que -9.9 m/s3 

– para identificar comportamentos críticos para segurança. Assim, os resultados mostraram que 

quanto maior o número de jerks críticos empregados pelos condutores, maior seria o número 

reportado de ocorrências sofridas. Ou seja, maior o risco associado ao seu estilo de condução. 

 

Esse estudo reforçou o potencial do uso da variável jerk como métrica para identificar 

condutores com comportamento de risco. Apesar da probabilidade de se envolver em uma 

ocorrência ser dependente de muitas outras variáveis, identificar esses comportamentos, ao 

invés de estudar ocorrências sofridas, pareceria melhor para o desenvolvimento de medidas de 

segurança. 

 

Além do enfoque nos condutores, o jerk fora utilizado para a identificar locais inseguros 

(hazardous road locations – HRL). Tradicionalmente, para realizar essa tarefa, utilizavam-se 

os registros de ocorrência das forças legais, os quais seriam as estatísticas principais em muitos 

países. O uso desses, porém, poderia subestimar a realidade e essa identificação seria 

retrospectiva – para localizar um local de risco, se fazia necessário o registro de ocorrências e 

de mortes. Na tentativa de substituir esse método, Agerholm e Lahrmann (2012) sugeriram o 

emprego de uma abordagem baseada em valores limites de jerk registrados a partir de veículos 

em movimento (Floating Car Data – FCD). 
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A hipótese desse trabalho era de que existiria conexão entre fortes jerks e as ocorrências 

registrados em uma mesma região. Para tanto, coletou-se os dados de seis condutores por seis 

meses. Registraram-se as velocidades a partir de um sistema de GPS e as acelerações e jerks, a 

partir de acelerômetros. As conclusões do trabalho corroboraram com os resultados de Nygård 

(1999), o qual indicava que a variável jerk seria confiável para a análise de conflitos, mesmo 

que alguns falsos positivos (como o registro da condução por ondulações verticais) tenham sido 

encontrados.  

 

Para melhorar a precisão dessa abordagem, sugeriu-se o emprego da análise dos valores de jerk 

entre picos (peak-to-peak – P2P). Discutiu-se também sobre o período esperado para a 

recorrência de grandes jerks. Estimava-se registrar valor elevados em longas distâncias. Um 

condutor típico necessitaria dirigir muitos quilômetros para esses conflitos surgirem. Períodos 

maiores que seis meses seriam preferíveis. 

 

O uso do jerk entre picos fora aventado por outro estudo de identificação de comportamentos 

de risco (BAGDADI; VÁRHELYI, 2013). Inicialmente, propôs-se utilizar os valores de jerk 

negativos para diferenciar frenagens críticas de potencialmente críticas. Porém, esses valores, 

e nem as desacelerações, cumpriram essa tarefa com significância estatística. Somente o valor 

do jerk de pico-a-pico teve esse efeito. 

 

Os autores consideravam que as frenagens fariam parte da tarefa cotidiana de dirigir. Essas 

representariam desde ações de reduções de marcha até frenagens mais agudas. A motivação 

deles era identificar o grau de controle entre elas, se eram planejadas ou não. Esses eventos 

precisariam ser diferenciados para reduzir a possibilidade de falsos positivos na detecção de 

situações de risco. 

 

Para tanto foi realizado um estudo em duas etapas. Primeiro, tentou-se calibrar limites para as 

varíaveis respostas em um estudo de campo piloto – a partir de registros de acelerômetros e 

receptores GPS – com dois condutores de experiência semelhante. Posteriormente, esses limites 

seriam comparados com os registros de um estudo naturalístico. 
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Na primeira etapa, o pesquisador acompanhava os condutores em trechos de rodovia rurais, 

com dois limites de velocidade diferentes, e dava dois tipos de ordem a eles: “sair da pista e 

parar o veículo o mais rápido possível” (situação potencialmente crítica); ou “parar o veículo 

imediatamente” (situação crítica). 

 

Nesse teste, as acelerações e os valores negativos do jerks não foram significativamente 

diferentes nas duas situações, enquanto que o valor do jerk de pico-a-pico foi. Um valor 

registrado maior que 1.50 m/s³ diferenciaria uma situação crítica de uma potencialmente crítica. 

Esse limite foi ratificado pelos resultados do estudo naturalístico utilizado para a comparação.  

 

Zaki, Sayed e Shaaban (2014) utilizaram a análise automática computacional de vídeos, de duas 

cidades (Vancouver-CA e cidade do Kuwait-KW), com o objetivo de ratificar a hipótese de que 

o valor do jerk poderia ser utilizado como métrica para identificar conflitos e as desacelerações 

por si só não. 

 

Essa análise computacional possibilitou a extração das posições dos veículos e suas interações. 

Essas foram categorizadas em críticas ou normais de acordo com o tempo para colisão entre 

eles (time-to-collision – TTC). Nesse estudo, TTCs menores que 4s foram considerados como 

indicadores de situações críticas. Com a derivação das posições dos veículos no tempo, 

encontraram-se os valores de velocidade, aceleração e jerk. 

 

Nesse trabalho, uma amostra com 178 conflitos de tráfego, do tipo colisão traseira, foi 

manualmente identificada a partir dos vídeos por um observador perito em segurança de tráfego. 

A mesma amostra passou por uma seleção automática com os limites de TTC (menores que 4s) 

e de jerk mínimo (menores que -8,00 m/s3) sugeridos. 150 eventos foram identificados pelo 

limite do TTC e 45 foram identificados pelo limite do jerk, 15 não foram identificados por 

nenhum dos métodos, e nem pela interação deles. Isso mostrou que não houve uma associação 

orbrigatória entre as duas variáveis. O que é interessante notar é que a adição da variável jerk, 

ao TTC, aumentou a acurácia da detecção de conflitos. 

 

Depois, identificaram-se dois grupos de condutores em função da presença de conflitos em sua 

condução ou não. Os grupos com conflito tiveram valores de jerk estatisticamente menores do 

que os que se envolveram somente em interações normais. Isso não ocorreu com as 

desacelerações. 
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A maioria dos veículos em conflitos registraram jerks mínimos negativos entre -8 m/s³ e -10 

m/s³. Como os vídeos representavam uma realidade para interações urbanas, os autores 

esperavam valores mais altos para usuários em rodovias. O estudo reiterou os benefícios de se 

incorporar os valores mínimos de jerk como indicador de conflitos. Ademais, um 

comportamento agressivo de direção, identificado a partir dos valores de jerk elevados, seria 

associado positivamente com o registro de conflitos. 

 

A fim de melhorar o registro dos locais das ocorrências de trânsito, um método que utilizava 

valores limites de jerk associado ao uso de sistemas de navegação global por satelite (Global 

Navigation Satellite Systems - GNSS) e unidades de medida inerciais (Inertial Measurement 

Units - IMU) foi sugerido por Navidi e Landry (2017). Um dos objetivos do trabalho era 

identificar a posição de uma ocorrência a partir de um algoritmo de detecção baseado nos 

valores de jerk.  Considerou-se que valores de jerk maiores que 20.00 m/s3, ou menores que     -

20.00 m/s3, indicariam uma ocorrência. 

 

2.2.2 Considerações sobre o uso da variável jerk 

A partir dos resultados dos estudos publicados, observa-se que existe forte tendência em se 

utilizar a variável jerk como indicadora de risco no tráfego, tanto com relação ao 

comportamento dos condutores como na indicação de locais menos seguros. Observou-se que 

os simuladores de direção foram pouco utilizados para esse fim. 

 

Esse fato pode ter explicação na limitação existente nos sistemas de base fixa, realidade da 

maioria dos simuladores existentes. Sem a sensação de movimento, o estudo dessa variável 

pareceria inviável. Porém, poder-se-ia utilizá-la como medida indireta da variação dos perfis de 

velocidade, ou para caracterizar a intensidade com a qual os condutores utilizavam o pedal de 

freio. 

 

Os simuladores de direção serão o tema abordado no próximo item desse capítulo. 
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2.3 Simuladores de direção 

Dirigir é uma das tarefas mais comuns entre os seres humanos, ao mesmo tempo ela também é 

uma das mais perigosas e complicadas. Essa ação faz uso de diversas funções corporais – 

sensoriais, perceptuais, congnitivas e motoras – e é afetada por difererentes singularidades do 

comportamento do condutor – estado emocional e experiência (ALLEN; ROSENTHAL; 

COOK, 2011). 

 

Mesmo que, no futuro, o desenvolvimento de veículos autônomos consiga diminuir os efeitos 

das falhas humanas nessa tarefa, a compreensão do comportamento dos motoristas ainda teria 

forte influência no avanço dos estudos para a segurança do tráfego. Para entender esse 

comportamento, se faz necessário o desenvolvimento de diferentes tipos de pesquisa, as quais 

conteriam variadas complexidades para sua execução. Essas incluiriam desde observações mais 

simplificadas do comportamento humano até análises mais difusas, como a observação do 

tráfego e suas interações. Entre esses extremos se posicionariam as pesquisas com simuladores 

de direção (SHINAR, 2017). Esses se situariam entre estudos naturalísticos e análises de 

registros de ocorrências (KONSTANTOPOULOS; CHAPMAN; CRUNDALL, 2010). 

 

Nos estudos com simuladores de direção, os pesquisadores se deparariam com resultados que 

sofreriam tanto menos com a falta de controle de um experimento de campo, como com a 

dificuldade de generalização que um estudo laboratorial muito controlado afixaria. Porém as 

diferenças com tais tipos de pesquisas seriam estreitas (KANTOWITZ, 2011).  

 

O emprego dos simuladores de direção requereria prolongado treinamento por parte dos 

pesquisadores. Porém, seu uso teria fundamental importância para testar, por exemplo: a 

eficácia de medidas mitigatórias na mudança de comportamento dos condutores; a capacidade 

de direção de motoristas idosos ou de pessoas que sofreram alterações e traumas neurológicos; 

o efeito de medicamentos; o impacto de modificações nos sistemas de controle de tráfego; e o 

uso de sistemas de auxílio à condução (FISHER et al., 2011). 

 

O uso dos simuladores de direção seria fomentado quando os condutores experimentassem 

situações de risco. O uso dessa ferramenta permitiria não comprometer a segurança dos 

condutores e dos outros usuários da via. Ademais, ele facilitaria a obtenção de informações, 

como comportamentos de antecipação de riscos, os quais não teriam simplicidade de obtenção 

em campo (FISHER et al., 2007). 
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As principais qualidades dessa ferramenta seriam: a segurança física proporcionada à amostra; 

a possibilidade de criar, e repetir, inúmeros fenômenos que poderiam não ocorrer durante uma 

condução típica; e o baixo custo para avaliar os efeitos das mais diversas propostas de medidas 

de segurança. A análise das respostas dessa ferramenta, em sinergia com outros métodos, 

favoreceria o progresso da segurança de tráfego. Afinal, o uso exclusivo dela limitaria a 

capacidade de extrapolação dos resultados para a realidade (SHINAR, 2017).  

 

A alta segurança imposta ao condutor, fomentada pela diminuição da responsabilidade da tarefa 

de dirigir no ambiente simulado, promoveria comportamentos menos seguros, ou mais 

agressivos. Consequentemente, ao mesmo tempo que o comportamento dos condutores sofresse 

a influência da ausência das consequências de uma experiência real mais arriscada, seria 

possível experimentar, ou até tecer conclusões, sobre eventos mais raros, como ocorrências, 

com menor tempo e sem grandes prejuízos físicos à amostra (CAIRD; HORREY, 2011). 

 

Os simuladores de direção diminuiriam os custos, aumentariam o controle das situações e 

reduziriam os riscos que um estudo de campo apresentaria. Os elementos principais de um 

simulador englobariam (ALLEN; ROSENTHAL; COOK, 2011): 

 

• Sistemas sensoriais; 

• Modelo do veículo; 

• Computadores e sistemas eletrônicos; 

• Cabines e controles; 

• Algoritmos de registro; 

• Armazenamento e análise de dados. 

 

Esses sistemas sensoriais forneceriam aos condutores estímulos: visuais (imagens projetadas); 

auditivos (sons do ambiente); proprioceptivos (respostas dos sistemas de direção, pedais e 

mudanças de marcha); e de movimento (dinâmica do sistema). 

 

Durante sua evolução, os pesquisadores se dedicaram em aumentar a representatividade do 

ambiente de direção simulado para os condutores. Isso envolveria a fidelidade dessas respostas 

sensoriais, do controle do veículo e nas tarefas de direção (ALLEN; ROSENTHAL; COOK, 

2011). 
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2.3.1 Validade de uma simulação 

Fidelidade em simulação poderia ser definida sob duas óticas: 1. fidelidade física – seria o grau 

de proximidade que as características físicas de um simulador corresponderiam à de um veículo 

real; 2. fidelidade funcional – seria o grau de proximidade psicológica que as tarefas da 

simulação teriam com a vivência real da aplicação estudada. A habilidade de replicar as 

respostas encontradas nos experimentos, ou validade do mesmo, estaria mais relacionada com 

a tarefa estudada do que com o equipamento utilizado. Por isso seria incorreto, nessa área, tecer 

conclusões sobre a validade de um simulador. O mais correto seria avaliar a validade de uma 

simulação (FISHER et al., 2011). 

 

A validação de um experimento poderia ser considerada: absoluta se os resultados dele fossem 

idênticos ao que ocorreria na realidade; ou relativa se os efeitos na simulação fossem 

correlacionados com a realidade. A segunda hipótese seria a mais provável de acontecer e ainda 

teria utilidade (KANTOWITZ, 2011).  

 

Estabelecer a fidelidade e a validade de uma simulação seria um problema multidisciplinar. 

Existiriam três métodos típicos para esse fim: 1. a validação absoluta dos componentes desse 

sistema; 2. a comparação das respostas do simulador com as de veículos reais em experimentos 

controlados; 3. a comparação da variação dos comportamentos no simulador com observações 

reais não-controlados (ALLEN; ROSENTHAL; COOK, 2011). 

 

Se a simulação reproduzisse com qualidade a memória da experiência de dirigir, ela poderia ser 

classificada como de alta fidelidade, senão seria de baixa fidelidade. Essa classificação 

dependeria do propósito do trabalho, uma mesma simulação poderia ter uma avaliação alta para 

um evento e baixa para outro. Seria importante definir um modo para avaliar o nível de 

relevância que essas falhas teriam nos resultados (GREENBERG; BLOMMER, 2011). 

 

Tradicionalmente, os comportamentos registrados no simulador não seriam idênticos aos do 

campo, porém esses se correlacionariam. Uma alternativa de validação da associação desses 

ambientes seria a comparação entre as performances obtidas na simulação com 

comportamentos já identificados em campo, essa seria chamada de validação ecológica. Por 

exemplo, condutores homens seriam mais agressivos que mulheres. Desse modo as simulações 

teriam padrões de comportamentos validados sem medidas diretas de performance em campo 

(MULLEN et al., 2011). 
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Os simuladores seriam ferramentas ideais para o desenvolvimento de projetos para rodovias. 

Várias possibilidades de sinalização, tanto horizontal como vertical, e geometria poderiam ser 

desenvolvidas com um custo excessivamente menor que se fossem avaliados, inicialmente, em 

trechos reais (KANTOWITZ, 2011). Alguns exemplos de experimentos relacionados estão 

apresentados no próximo item. 

 

2.3.2 Exemplos de trabalhos realizados a partir de simuladores de direção 

Um simulador de direção foi utilizado por Ariën et al. (2013) para analisar o efeito da 

construção de um pórtico na variação da velocidade empregada por condutores. O estudo 

registrou o comportamento de 46 motoristas que dirigiram por um cenário que simulava a 

transição entre um ambiente rural e um urbano.  

 

O pórtico reduziu a velocidade média, porém o impacto foi somente local, próximo da estrutura. 

A estrutura interrompeu a homogeneidade do volume de tráfego e aumentou a variação da 

posição lateral dos veículos nas faixas. 

 

Com o intuito de mostrar que o treinamento seria uma ferramenta importante para a mitigação 

das ocorrências de trânsito, Freeman et al. (2015) realizaram um experimento em simulador de 

direção para avaliar as reações dos condutores em situações de saída de pista, antes e depois de 

um treinamento por vídeo.  

 

A amostra foi dividida, a fim de se obter um grupo de controle para o qual seria passado um 

vídeo placebo. Foram montados três cenários para as saídas de pista: uma pista dupla, uma 

curva horizontal e uma pista simples. Depois dos testes, a hipótese da pesquisa foi comprovada, 

o treinamento obteve influência positiva na reação em situações de saída de pista. As curvas 

horizontais foram os trechos mais desafiadores para os condutores. 

 

Com enfoque nas curvas horizontais, Comte e Jamson (2000) avaliaram a eficácia de quatro 

métodos para a melhoria da segurança na negociação com essas. Eles testaram uma sinalização 

vertical, uma horizontal e dois sistemas inteligentes de transportes, um ativo e um passivo.  

 

O ITS ativo, que restringia a velocidade do veículo de acordo com o trecho da via, teve as 

menores variações na velocidade e na posição dos veículos, porém esse teve as piores notas de 

aceitabilidade pelos condutores.  
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Na mesma linha, Charlton (2007) examinou o papel de diversos tipos de medidas para alertar 

os condutores sobre os riscos associados às curvas a jusante. Para tanto, o mesmo realizou dois 

experimentos.  

 

No primeiro, comparou quatro tipos de sinalizações verticais e quatro tipos de marcações 

horizontais com as medidas típicas utilizadas para avisar sobre o risco de uma curva à frente. 

No segundo, combinou a sinalização vertical e a marcação horizontal mais eficientes, do 

primeiro experimento, e avaliou a mudança na velocidade adotada pelos condutores.  

 

As faixas com sonorizadores tiveram o melhor desempenho na redução da velocidade, porém 

os herringbones tiveram um grande efeito na posição dos veículos. Isso reiterou o potencial do 

uso do estreitamento da via para um melhor controle dos motoristas. 

 

Para reduzir a velocidade empregada, realizou-se, na Bélgica, um estudo, em simulador de 

direção e em trecho real, para avaliar os efeitos de dois novos tipos de marcações horizontais. 

A primeira consistia em faixas brancas paralelas à borda externa da pista, com meio metro de 

comprimento, repetidas a cada 50 metros. A segunda era feita a partir da pintura de um caractere 

“7”, na mesma posição do anterior, a fim de repetir o alerta sobre o limite de velocidade.  

 

Cada voluntário passou por três cenários: um com a primeira marcação; um com a segunda; e 

um sem nenhuma delas. As marcações novas não surtiram efeito quanto à velocidade, porém 

essas melhoraram a posição lateral dos veículos em relação ao eixo da via (DANIELS et al., 

2010). 

 

Calvi (2015) realizou um experimento fatorial, do tipo 3²x2³, com 30 estudantes do 

departamento de engenharia da Universidade de Roma, também em simulador de direção, para 

avaliar as características do design das vias e suas relações com o comportamento dos 

condutores nas curvas horizontais. Para tanto, foram criados três cenários com características 

de três classes de projeto diferentes (pista simples sem acostamento, pista simples com 

acostamento e pista dupla com acostamento e canteiro central), porém com geometria idêntica 

(24 curvas horizontais criadas em função de três tamanhos de raios, duas direções, duas 

condições de visibilidade e a presença ou ausência de curvas de transição).  
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Desse trabalho, concluiu-se que os condutores empregaram velocidades maiores nas pistas 

duplas, com maiores raios, visibilidade irrestrita e presença de curvas de transição. Com relação 

à trajetória, essa ficou mais comprometida nas pistas mais largas, em situações de visibilidade 

livre e na ausência de curvas de transição. Ou seja, nesse estudo, os condutores foram mais 

agressivos em condições mais seguras e mais cautelosos em condições de desconforto. 

 

Apesar do grande potencial de utilização, é necessário entender os problemas e limitações que 

essas ferramentas têm (CAIRD; HORREY, 2011). Alguns dos problemas enfrentados pelo seu 

emprego seriam: a dificuldade em estudar a direção noturna; a retroreflectância nas sinalizações 

verticais; e as respostas dos condutores em car-following (FISHER et al., 2011).  

 

2.3.3 Limitações dos simuladores de direção 

Todos os trabalhos apresentados anteriomente utilizaram para sua realização, simuladores com 

base fixa, ou seja, seus sistemas não forneciam sensações de movimentações físicas aos 

condutores.  

 

Esse tipo de simulador fora muito empregado para estudos de distração, fadiga e sinalização, 

porém esse não era indicado para trabalhos que necessitassem de sensações corporais de 

desaceleração. Para tanto, seria fomentado o uso de simuladores de base móvel, apesar do seu 

alto custo e da baixa capacidade desses em recriar as sensações reais de campo (HANCOCK; 

SHERIDAN, 2011). 

 

Siegler et al. (2001)  avaliaram a contribuição da adição de uma base móvel à execução de 

frenagens e conversões em um simulador de direção. Para tanto, esses realizaram um 

experimento em um simulador de base móvel para avaliar a frenagem de 11 condutores.  

 

Esses eram convidados a alcançar a velocidade de 80km/h e frear até que o veículo parasse. 

Isso fora repetido por 16 vezes com cada motorista – metade da amostra realizou essa tarefa 8 

vezes seguidas com a base móvel desligada e 8 seguidas com ela ligada e a outra metade fez o 

oposto. Nesse estudo, avaliou-se os três primeiros segundos seguintes a cada frenagem e o jerk 

fora calculado a partir da média dos valores para a primeira metade desse intervalo. Os 

resultados sugeriram que a aplicação da base móvel reduziria o valor das desacelerações e do 

jerk aplicados, os quais se aproximariam mais de valores de experimentos reais. As velocidades 

não tiveram diferenças significativas entre métodos. 
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Houve também uma maior adaptação do comportamento de frenagem na base estática. Desse 

modo a cada teste, os condutores aumentavam a pressão nos freios, enquanto que na base móvel, 

esse comportamento não ocorria. Concluiu-se que os condutores teriam comportamentos mais 

abruptos com a plataforma estática em função da diminuição do número de pistas sobre o 

fenômeno experimentado. Se além das sensações visuais e auditivas, o condutor tivesse o 

estímulo do movimento, o comportamento de frenagem seria menos extremo, pois existiriam 

mais pistas sobre o risco da situação. Na base estática, a frenagem viria desacompanhada da 

sensação do movimento. Esse conflito seria uma das maiores causas de enjôos em simulações. 

Porém, a movimentação real seria difícil, ou até considerado impossível, de ser recriada por 

bases móveis, em função das limitações das amplitudes das desacelerações e dos movimentos 

possibilitados por elas. 

 

A tarefa de direção é orientada pelas sensações das forças de aceleração, frenagens e mudanças 

de direção. Essas informações aumentariam o controle dos veículos. As experiências de um 

condutor em uma simulação seriam propiciadas por encenações de sensações reais. Cada uma 

dessas representações induziria a uma distribuição de erros ou distorções. Nenhum sistema 

estaria livre desses. Seria importante deixá-los claros para uma melhor interpretação dos 

resultados (GREENBERG; BLOMMER, 2011).  

 

Além do uso da base fixa, outro fator que potencializaria o risco de enjôos seria o tamanho do 

campo de visão das telas projetadas. Um grande campo potencializaria uma maior estimulação 

periférica da visão, esse fato fomentaria a impressão de movimento mesmo com o condutor 

parado. Essa contradição induziria a uma maior probabilidade de mal-estar (ANDERSEN, 

2011). 

 

Outro dilema dos simuladores é que essas ferramentas mediriam, primordialmente, a 

performance da condução, ou seja, eles registrariam quão bem um condutor teria a capacidade 

de realizar uma tarefa.  No entanto, os estudos sobre segurança estariam mais interessados no 

comportamento dos condutores, ou seja, nas escolhas que eles fariam e, principalmente, nas 

interações dessas. Por exemplo, um condutor de 20 anos provavelmente registraria 

performances superiores a um motorista de 50 anos no simulador, porém o mais experiente 

poderia ter um risco muito menor de provocar ocorrências na condução real (CAIRD; 

HORREY, 2011). 
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Esses problemas fazem com que as respostas dos experimentos com simuladores de direção 

sejam questionadas por pesquisadores em função da presunção da falta de realismo dos 

experimentos. Mesmo que a fidelidade fosse aumentada, não necessariamente a fidelidade 

psicológica cresceria conjuntamente. Essa seria muito influenciada pelo engajamento da 

amostra. Mesmo os simuladores mais modernos teriam dificuldades em atingir uma 

característica muito importante das viagens, o seu propósito. A variação da motivação na vida 

real já tem efeito na direção. Um mesmo condutor em viagem rotineira à trabalho, 

provavelmente, teria performances e comportamentos diferentes de um deslocamento por lazer. 

Um dos métodos sugeridos para contornar essa influência em ambiente simulado seria a 

gratificação monetária por boa performance. Mesmo assim, o efeito dessa abordagem ainda 

seria discutível (RANNEY, 2011).  

 

Mesmo assim, os experimentos com simuladores de direção poderiam ser entendidos como um 

primeiro passo para o desenvolvimento, e validação, de equipamentos e tarefas adicionadas à 

condução de veículos. Testes em campo seriam os passos finais para a confirmação das 

conclusões encontradas. Para tanto, a simulação deveria emular as condições esperadas no 

ambiente real. Suas respostas permitiriam a economia de recursos em função da filtragem das 

muitas possibilidades existentes na fase de protótipo (ANGELL, 2011). 

 

Ao mesmo tempo que os simuladores tem a vantagem ética de oferecer menos risco aos 

condutores, essa vantagem acaba por modificar a motivação deles. O que induziria a um 

comportamento de maior risco (JAMSON, 2011).  

 

As pequisas com simulador de direção acabam por trocar o realismo pelo controle experimental 

(RANNEY, 2011). Essas ferramentas teriam um grande custo-benefício em replicar as mesmas 

condições experimentais com um menor risco associado. O uso desse equipamento seria uma 

boa fonte de evidências sobre comportamentos e níveis de performance (FISHER et al., 2011).  

 

2.3.4 Simuladores como ferramenta de estudo 

Os trabalhos com simuladores de direção tiveram seus primeiros registros no começo da década 

de 1930. Eles, inicialmente, foram imaginados como ambiente para testes compulsórios de 

possíveis condutores. A finalidade dessa medida era diminuir a aversão existente na população 

pelo grande número de mortes e machucados causados por ocorrências de trânsito da época 

(CAIRD; HORREY, 2011). 
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A base dos procedimentos das pesquisas com simuladores de direção, fundalmentalmente, 

incluiria o desenvolvimento de cenários, a partir de variáveis independentes (eventos, 

características geométricas), dos quais se registrariam as variáveis dependentes 

(comportamentos, performances) de interesse (ALLEN; ROSENTHAL; COOK, 2011).  

 

O cenário definiria as configurações e condições da simulação, ele englobaria tanto a estrutura 

estática do ambiente – rodovia, terreno – como as condições dinâmicas – tráfego, eventos 

críticos (KEARNEY; GRECHKIN, 2011). Ele deveria conter elementos que fomentassem os 

comportamentos relevantes desejados pelo trabalho (ALLEN; ROSENTHAL; COOK, 2011). 

 

O desenvolvimento de cerários teria como principal objetivo criar uma experiência que pudesse 

ser replicada para cada condutor da amostra, a fim de possibilitar a comparação entre eles. 

Mesmo assim, um mesmo condutor poderia apresentar variações de performance em função de 

mudanças de humor ou sensações de urgência, por exemplo. Essa natureza metamórfica da 

condução tornaria cada simulação única. Para garantir a consistência entre experimentos, o 

pesquisador deveria identificar, e controlar, os fatores que influenciariam o comportamento dos 

condutores a fim de replicar somente as circunstâncias fundamentais para o objetivo do 

trabalho. Interações não previstas, com características estranhas do ambiente, poderiam gerar 

conflitos que interfeririam nas performances dos condutores (KEARNEY; GRECHKIN, 2011). 

 

Como forma de diagnóstico da influência dessas variáveis nas respostas dos condutores, 

comumente utilizou-se em experimentos com simulador de direção a análise de variância de 

medidas repetidas (Repeated Measures Analysis of Variance – ANOVA RM). Ademais, 

aplicou-se a correção de Bonferroni para as comparações múltiplas (MILLOY; CAIRD, 2011).  

 

A identificação do método de análise estatística seria essencial para o sucesso do experimento, 

essa deveria ser incorporada desde o início e necessitaria se estender por todas as etapas 

restantes da pesquisa.  Uma das vangentes dos estudos de medidas repetidas seria o fato de que 

cada condutor serviria como seu controle, assim o poder estatístico do experimento aumentaria. 

O problema dessa abordagem era o efeito do aprendizado – uma condição experimental poderia 

influenciar a próxima. Para tanto seria fundamental a aleatorização dos tratamentos pelos 

condutores. Ainda, se as respostas não se aproximassem de uma distribuição normal, seria 

conveniente transformar numericamente os dados (DAWSON, 2011). 
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A escolha das variáveis dependentes estaria sujeita às questões estudadas. Dentre as 

possibilidades existentes se destacariam os registros relacionados ao controle longitudinal dos 

veículos, ao tempo de reação dos condutores, ao número de infrações, ao controle lateral do 

veículo, aos movimentos dos olhos e à carga mental associada à tarefa (CAIRD; HORREY, 

2011).  O uso de métricas de performance permitiria quantificar com maior objetividade tanto 

os comportamentos dos condutores como o sistema (KEARNEY; GRECHKIN, 2011).  

 

Apesar da improbabilidade em se reproduzir a fidelidade visual do mundo real, o objetivo 

primordial das pesquisas com simuladores se baseava na análise das respostas que os 

condutores dariam à diferentes informações visuais projetadas na tela. Ao conduzir um veículo, 

por exemplo, as informações visuais extraídas do entorno seriam utilizadas pelos condutores 

para melhorar a performance na realização de tarefas, inclusive nas frenagens (ANDERSEN, 

2011).  

 

2.3.5 Considerações sobre o uso dos simuladores de direção 

Os simuladores de direção são uma das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da área 

de segurança de tráfego. Suas respostas devem ser encaradas como indícios para propostas de 

mudança. Portanto, deve-se replicar os métodos em outros ambientes para uma maior 

generalização das conclusões obtidas. 

 

A segurança imposta por essa ferramenta aos condutores induziria comportamentos menos 

seguros, como o emprego de velocidades maiores. Esse desvio poderia ser tomado, 

naturalmente, como uma desvantagem, porém o fomento de performances menos seguras, 

desde que distribuído de forma similar pela amostra, possibilitaria o estudo de eventos mais 

raros. 

 

Deve-se tentar validar os resultados dos experimentos. Uma das abordagens empregadas para 

esse fim seria a validação ecológica. Por ela, os comportamentos registrados no simulador 

seriam comparados com resultados já densificados no estado da arte do objetivo proposto. 

Apesar da indicação do uso da base móvel para experimentos que investigassem efeitos de 

modificações de aceleração nas conduções, o seu uso implicaria em um alto custo de 

incorporação, sem a garantia de comprovação de sua eficácia. A característica visual que a 

tarefa de direção primordialmente tem incentivaria o desenvolvimento de estudos iniciais desse 

tipo mesmo sem a presença dessa tecnologia.  





43 
 

3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Para a realização dos objetivos prospostos, com base nas referências e no problema específico 

estudado, optou-se pela realização de um experimento controlado do tipo fatorial relacionado 

(método) a partir de um simulador de direção estático (material). Esses itens serão apresentados 

na sequência. No final do capítulo, o experimento empreendido será detalhado. 

 

3.1 Material 

Para a realização do trabalho pretendido, adotou-se como ferramenta o simulador de direção 

estático do Departamento de Engenharia de Transportes, da Escola de Engenharia de São Carlos 

da Universidade de São Paulo. Para melhor caracterização, esse sistema poderia ser dividido 

em duas partes: o equipamento (hardware) e o programa (software). 

 

3.1.1 Equipamento 

O simulador era composto por um cockpit de base fixa equipado com um sistema de direção 

Logitech G27 e uma tela plana (1,425 mm x 800 mm) com imagens retroprojetadas (projetor 

DepthQ HDs3D2 com 1080 p de resolução e 60 Hz de taxa de atualização, campo de visão 

horizontal de 120º e vertical de 50º). A Figura 6 apresenta um esquema da interface utilizada. 

 

 
Figura 6 – Esquema da interface com o usuário do simulador utilizado na pesquisa 
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Apesar da disponibilidade da manopla de câmbio e do pedal da embreagem, esses não foram 

utilizados. Os condutores utilizaram um sistema de trocas semi-automático, onde era necessária 

a utilização de borboletas atrás do volante para fazer as mudanças de marchas. Essa limitação 

foi causada pela incompatibilidade do software que controlava o veículo virtual com o sistema 

de direção. 

 

Existia ainda no simulador um sistema de captura do olhar (Smart-Eye®), o qual registrava a 

partir de 4 câmeras (3 frontais e 1 traseira) a posição para onde os condutores fixavam sua visão 

durante a simulação. 

 

A Figura 7 apresenta algumas imagens do simulador utilizado na pesquisa. Nela é possível 

notar a câmera traseira, os computadores pelos quais o pesquisador monitorava a simulação, os 

comandos utilizados pelo condutor e as câmeras frontais. 

 

 

 

 
Figura 7 – Imagens do simulador utilizado na pesquisa 
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3.1.2 Programa 

A simulação foi possibilitada a partir do uso de três softwares: (1) Vires Virtual Test Drive – 

programa que possibilitou a construção da rodovia, a pré-configuração do ambiente 

experimentado e a emulação do cenário virtual final; (2) VI-Grade VI-CarRealTime 16 – 

programa que gerenciou a simulação do veículo (Citroen C3); e (3) Smart Eye Recorder – 

programa que registrava o rastreio do olhar dos condutores.  

 

A Figura 8 apresenta uma tela de um dos pacotes do primeiro software citado. Ela exemplifica 

o processo de construção de um cenário virtual utilizado nessa pesquisa (o desenvolvimento 

desse será melhor abordado no item 3.3). A porção esquerda do topo da imagem apresenta o 

eixo da via, a porção direita apresenta uma projeção do cenário virtual futuro (delimitado pela 

caixa preta) e a porção inferior apresenta a distribuição da superelevação durante o percurso. 

 

 
Figura 8 – Interface da construção do cenário virtual 

 

O modelo multicorpo do veículo utilizado foi cedido, e calibrado, pela PSA Peugeot Citroën do 

Brasil. Esse representava as características de um veículo compacto Citroën C3. O trabalho 

intitulado “Conceito, configuração e aplicação de um simulador de direção no Brasil – Estudo 

de caso” (DOS SANTOS et al., 2017) descreveu com mais detalhes a ferramenta utilizada. Esse 

simulador já fora adotado como ferramenta por outros pesquisadores do grupo (VIEIRA, 2016; 

VIEIRA; LAROCCA, 2017). 
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3.2 Método 

Como enunciado, para responder às perguntas feitas, um experimento controlado, do tipo 

fatorial relacionado, fora desenvolvido com condutores reais em ambiente de direção simulada.  

 

O experimento controlado é um dos métodos utilizados nas pesquisas explicativas. Nele o 

pesquisador estabeleceria fatores experimentais, que seriam aplicados a uma amostra 

geralmente limitada. Nesse tipo de pesquisa é incomum a utilização da amostragem aleatória. 

Esse fato tornaria a relevância dos resultados crítica, pois os sujeitos seriam definidos em 

função da disponibilidade da população objetivo. Ainda assim esse experimento teria eficiência 

no controle das características explanatórias. Para diminuir o erro da pesquisa, seriam 

importantes o controle e a aleatorização da atribuição dos tratamentos à amostra. O intuito 

dessas medidas seria reduzir a tendenciosidade e aumentar o controle de características 

estranhas que diminuiriam a validade da pesquisa (SILVA, 2007).  

 

Em experimentos fatoriais relacionados, as variáveis dependentes são mensuradas a partir da 

experimentação da combinação dos níveis de mais de uma variável independente – tratamentos 

– pelas mesmas pessoas (FIELD, 2009). Essa prática é comum em pesquisas realizadas a partir 

de simuladores de direção.  

 

Para a delineação final do experimento fora necessário definir: as variáveis dependentes; as 

variáveis independentes; as variáveis de controle; as variáveis moderadoras; as variáveis 

estranhas; a análise estatística; e o tamanho da amostra. 

 

3.2.1 Variável dependente 

A variável dependente é a saída do experimento, a resposta que depende dos tratamentos 

experimentados. Para o desenvolvimento do primeiro objetivo específico, o jerk mínimo 

adotado pelos condutores entre o ponto médio das tangentes de aproximação e o ponto médio 

das curvas foi registrado como variável dependente. Essa restrição espacial foi tomada para 

seguir as abordagens tradicionais e evitar a influência das curvas adjacentes ao tratamento 

analisado. Glennon, Neuman e Leisch (1983) observaram, em estudos de campo, que os 

condutores ajustavam suas velocidades a menos de 90 metros antes do ponto de curva (PC). 

Em curvas mais fechadas, as reduções ocorriam após esse ponto. Condutores mais agressivos, 

não ajustavam suas velocidades até que a curva fosse iminente. Provavelmente, a maior parte 

da redução de velocidade ocorreria nas tangentes de aproximação (ANDERSON et al., 1999). 
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Além disso, para o desenvolvimento do segundo objetivo específico, registraram-se as 

diferenças de velocidade adotadas nas abordagens tradicionais, com as quais se desejava fazer 

comparações (ΔV e MSR).  

 

3.2.2 Variáveis independentes 

As variáveis independentes são as entradas do experimento. São os fatores dos quais se deseja 

entender o efeito de suas variações nas respostas. Para a definição dessas, o experimento 

proposto neste trabalho adotou como base um trecho real de 10 quilômetro, o mesmo fora 

melhor apresentado no capítulo de introdução dessa tese. Esse foi escolhido pois fora objeto de 

estudo de outros trabalhos do grupo de pesquisa e tinha características geométricas e parâmetros 

de projeto que propiciavam o registro de um número elevado de saídas de pista.  

 

Apesar da direção Norte desse segmento (510 km ao 519 km) conter a maioria dos registros, 

provavelmente influenciado pelo greide, optou-se por melhor investigar as ocorrências da 

direção Sul, a fim de dar continuidade com os estudos do grupo de pesquisas. Entre setembro 

de 2008 e junho de 2015 foram registradas 876 ocorrências com 1.602 ilesos, 193 vítimas leves, 

33 moderadas, 4 graves e 3 fatais. As ocorrências foram majoritariamente registradas em curvas 

acentuadas. Foram principalmente do tipo saída de pista, 291 casos. A Figura 9 apresenta os 

registros divididos pelo traçado da pista e o tipo de ocorrência. 

 

 
Figura 9 - Distribuição das ocorrências em função dos tipos e do traçado 
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Observa-se do gráfico a grande representatividade das saídas de pista em curvas acentuadas que 

foram registradas nesse trecho. Esse trecho era formado por 20 curvas horizontais e suas 

tangentes de ligação. Suas características geométricas estão apresentadas na Tabela 7. A tabela 

tem suas linhas organizadas de acordo com a ordem natural de aparição das curvas para os 

condutores no sentido do tráfego. 

 

Tabela 7 – Dados geométricos das curvas estudadas 

Curva 

Comprimento 

do raio 

Comprimento 

da curva 

Deflexão 

da curva 

Comprimento 

da tangente Direção 

da curva 
[m] [m] [º] [m] 

01 130 347 82,4 50 Direita 

02 130 338 96,1 65 Esquerda 

03 130 174 23,8 40 Direita 

04 615 142 13,2 235 Direita 

05 190 166 1,8 310 Esquerda 

06 130 261 44,4 275 Esquerda 

07 180 341 70,2 50 Direita 

08 230 263 20,6 65 Esquerda 

09 615 345 32,1 245 Direita 

10 190 369 57,0 115 Esquerda 

11 190 352 51,7 50 Direita 

12 230 162 0,5 300 Direita 

13 605 170 16,0 50 Esquerda 

14 130 205 19,7 570 Esquerda 

15 230 270 22,3 185 Direita 

16 190 288 32,5 215 Direita 

17 155 217 21,0 330 Direita 

18 215 342 43,3 45 Esquerda 

19 285 564 73,1 395 Esquerda 

20 185 424 81,7 168 Direita 

 

Observa-se que no trecho existia grande variação nas características geométricas das curvas: 

elementos com pequenos raios (130 metros), elementos com ângulos centrais grandes (96,1º) e 

elementos com tangentes de aproximação compridas (570 m). Para buscar relações existentes, 

a Tabela 8 apresenta o valor das correlações entre as saídas de pista registradas em diversos 

períodos e as características geométricas das curvas. 
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Tabela 8 – Distribuição das ocorrências em função da curva e do ano de registro 

Saídas de Pista 08~15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Comprimento 

do raio 

R -0,227 0,193 -0,265 -0,189 -0,239 -0,182 -0,113 -0,043 -0,476 

s 0,336 0,416 0,259 0,426 0,309 0,443 0,634 0,857 0,034 

Comprimento 

da curva 

R -0,113 -0,080 -0,032 -0,088 -0,090 -0,147 -0,214 -0,185 0,315 

s 0,637 0,737 0,895 0,713 0,705 0,536 0,365 0,434 0,177 

Deflexão 

da curva 

R 0,083 0,029 0,193 0,116 0,126 -0,074 -0,149 -0,053 0,591 

s 0,728 0,905 0,416 0,626 0,597 0,755 0,531 0,824 0,006 

Comprimento 

da tangente 

R 0,272 -0,347 0,093 0,149 0,194 0,483 0,529 0,174 -0,113 

s 0,246 0,134 0,698 0,529 0,412 0,031 0,016 0,462 0,635 

 

Não existiu correlação significativa para o período todo de análise (08~15). Entretanto, para o 

ano de 2015 é possível pressupor que o comprimento do raio teve correlação moderada negativa 

nas saídas de pista. Quanto maior a dimensão, menor o número de ocorrências. A deflexão da 

curva, para o mesmo ano, e o comprimento das tangentes de aproximação, para os anos de 2012 

e 2013, tiveram correlações positivas com as ocorrências. Quanto maior o valor desses, maior 

a chance de uma ocorrência desse tipo ser registrada.  

 

Como indicado, a significância não foi forte na maioria dos casos, e a conclusão não poderia 

ser tomada para todos os anos registrados, apenas para alguns de maneira isolada. É importante 

salientar que o comprimento total das curvas não teve correlação significativa em nenhum dos 

períodos estudados. Em decorrência desses resultados, os fatores identificados para o 

experimento seriam as características geométricas: comprimento do raio de curvatura, ângulo 

de deflexão da curva e comprimento da tangente de aproximação.  

 

Porém, para esse estudo, optou-se por não investigar a influência da variação dos ângulos de 

deflexão das curvas nas respostas. Isso porque, as abordagens com as quais se desejava 

comparar o método proposto não utilizavam essa variável em seus modelos de previsão (ΔV e 

MSR) e existiria maior dificuldade na identificação dos efeitos dos contrastes com um maior 

número de fatores e, por consequência, de tratamentos. 

 

Para definir os níveis dos dois fatores restantes (Tabela 9), optou-se por trabalhar com os 

extremos, inferiores e superiores, existentes nas curvas do trecho real e com um valor 

equidistante desses. Para facilitar a construção do nível intermediário do fator “comprimento 

do raio da curva”, optou-se por diminuir o nível inferior em cinco metros. 
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Tabela 9 – Definição dos níveis dos fatores adotados 

Níveis 
Comprimento do raio da curva Comprimento da tangente de aproximação 

[m] [m] 

Inferior 125 50 

Intermediário 370 310 

Superior 615 570 

 

Os valores adotados para os raios das curvas representariam bem as relações existentes na 

literatura desses com as ocorrências (Figura 10). O valor inferior, 125 metros, estaria próximo 

das taxas mais altas (assíntota vertical); o intermediário, 370 metros, estaria próximo da 

inflexão; e o superior, 615 metros, estaria próximo da região estabilizada (assíntota horizontal). 

 

 
Figura 10 – Relações existentes entre os raios das curvas e as taxas de ocorrências 

Fonte: Adaptado de CHOUEIRI et al. (1994, p. 36) 

 

A combinação dos três níveis dos dois fatores resultou em nove diferentes tratamentos. Para 

dividir os cenários, um tratamento adicional foi criado com dimensões duas vezes maiores que 

os níveis superiores da Tabela 9. A Tabela 10 apresenta os tratamentos resultantes. 
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 Tabela 10 – Definição dos tratamentos apresentados aos condutores 

ID Nome 
Comprimento do raio da curva Comprimento da tangente de aproximação 

Direção 
[m] [m] 

1 Rp-Tp 125 50 Esquerda 

2 Rp-Tm 125 310 Esquerda 

3 Rp-Tg 125 570 Direita 

4 Rm-Tp 370 50 Esquerda 

5 Rm-Tm 370 310 Esquerda 

6 Rm-Tg 370 570 Esquerda 

7 Rg-Tp 615 50 Direita 

8 Rg-Tm 615 310 Direita 

9 Rg-Tg 615 570 Direita 

0 - 1,230 1,140 Esquerda 

 

3.2.3 Variáveis de controle 

As variáveis de controle são parâmetros constantes que tem a finalidade de diminuir a 

possibilidade de aumentar as variações não planejadas no experimento (SHINAR, 2017). Para 

o desenvolvimento desse experimento, além da tentativa da padronização do procedimento de 

coleta, algumas características do cenário foram mantidas fixas: o ângulo de deflexão das 

curvas, a direção das curvas, a declividade longitudinal e o tráfego. 

 

A deflexão adotada para as curvas foi de 56º, esse era o valor equidistante dos extremos 

inferiores e superiores das características geométricas encontradas no trecho real, com a 

desconsideração de deflexões próximas de 0º. Como o trecho estudado não conteria fluxo 

oposto, ou seja, não existiria a possibilidade de ultrapassagens, considerou-se que a direção das 

curvas não influenciaria o comportamento dos condutores. Para tanto, definiu-se para cada 

tratamento uma única direção, apenas com a restrição de se evitar a sobreposição de trechos 

durante o processo de construção do cenário. 

 

A fim de diminuir a possibilidade de enjôos e desconfortos durante as simulações, o greide do 

cenário experimentado pelos condutores fora definido como plano. Consequentemente, a 

inclinação da rodovia não fora pressuposta como variável explicativa para esse estudo. Essa era 

uma medida de prevenção tomada tipicamente em simuladores de base fixa, reforçada por 

pesquisadores da área, em visitas realizadas nos laboratórios de simulador de direção da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP e do Instituto Francês de Ciências 

e Tecnologias de Transportes, Planejamento e Redes (Institut français des sciences et 

Technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux - IFFSTAR).  
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Uma das conclusões encontradas por Glennon, Neuman e Leisch (1983) foi que a proporção de 

saídas de pista de um veículo isolado aumentava substancialmente ao passo que o tráfego 

diminuía. Ademais, como o fenômeno estudado foi entendido inicialmente, como de 

distribuição similar a um evento raro, optou-se por excluir o tráfego de veículos, o que 

fomentaria comportamentos mais agressivos. Esperava-se que o fluxo livre induzisse 

comportamentos mais agressivos por todos os condutores. Para não se sentir só no cenário, e 

modificar a motivação no experimento, um veículo fora posicionado no início de cada 

experimento. 

 

3.2.4 Variáveis moderadoras 

Esperava-se que uma pessoa, após algum período de prática, aumentasse sua capacidade de 

realizar uma tarefa. Essa adaptação comportamental é presumida em experimentos com 

simulador de direção. Por outro lado, o tempo utilizado nessa prática poderia gerar cansaço, 

tédio ou náuseas, o que poderia propiciaria efeitos contrários à performance normal dos 

condutores. Para diminuir esse tipo de influência no experimento, empregaram-se variáveis 

moderadoras. Essas foram impostas à amostra a fim de diminuir os efeitos aleatórios nos 

resultados observados.  

 

Além dos efeitos aleatórios citados, aprendizado e tédio, existiria ainda o efeito da mudança de 

marcha diferente do típico para a realidade brasileira e a falta de familiaridade com o uso do 

simulador de direção. A fim de diminuir esses, respectivamente, planejou-se aleatorizar os 

tratamentos apresentados aos condutores, restringir o tempo de condução a quinze minutos, 

repetir o ensaio duas vezes por pessoa com a pós-analize apenas da segunda volta e fazer um 

treinamento em cenário alternativo com a amostra antes do experimento. 

 

3.2.5 Variáveis estranhas 

Variáveis estranhas, ou de confundimento, são características do experimento que acarretam 

variações não-sistemáticas. Essas influenciariam as respostas a partir de diferenças não 

explicadas dentro da amostra (FIELD, 2009).  

 

Mesmo com a tentativa de se diminuir a sua influência, deve-se ressaltar que possivelmente as 

limitações do simulador, tanto físicas como comportamentais, a homogeneidade da amostra 

(alunos do departamento de pós-graduação), a redução do número de variáveis explicativas e 

outros, poderiam influenciar as respostas.  
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Porém, vale lembrar que o simulador de direção é tão somente uma das ferramentas para estudos 

de segurança. Esse deveria servir de indício para alguma proposta. A ratificação dos seus 

resultados em outros ambientes deveria ser incentivada para a tomada de decisão. 

 

3.2.6 Análise estatística 

Para cumprir com os objetivos específicos propostos, anteriormente à realização do 

experimento, imaginou-se como método de análise dos resultados fazer: 

 

• uma análise de variância fatorial de medidas repetidas com duas variáveis 

independentes para cumprir com o primeiro objetivo;  

• uma análise de correlação para cumprir com o segundo objetivo. 

 

3.2.7 Amostra 

Contou-se com a colaboração dos alunos do próprio departamento de pós-graduação em 

Engenharia de Transportes para a realização do experimento. Essa amostragem não foi 

aleatória, seguiu a conveniência. Porém, nenhum dos participantes tinha contato prévio com a 

pesquisa realizada. 

 

Uma previsão inicial do número de medições necessárias sugerida por Montgomery (2013), 

aconselhava registrar duas medições para cada combinação de fatores. Como existiam nesse 

trabalho nove tratamentos, dezoito condutores pelo menos deveriam ter seus dados registrados.  

 

Porém, com intenção de estimar o tamanho da amostra para diferentes tamanhos de efeito, ou 

seja, para avaliar o tamanho necessário para inferir diferentes importâncias de efeitos na 

população (FIELD, 2009), estimaram-se essas, a partir do software G*Power 3.1 (FAUL et al., 

2007). Para esse cálculo, utilizou-se uma probabilidade de 5% (α) de se incorrer em um erro do 

tipo I, 20% em um erro do tipo II (β) e com a hipótese da esfericidade assumida Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Amostra em função do tamanho de efeito 

Efeito r Confiança (α) Poder (1-β) Correção da Esfericidade Amostra 

Pequeno 0.1 0.05 0.80 1 483 

Médio 0.3 0.05 0.80 1 60 

Grande 0.5 0.05 0.80 1 24 
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Optou-se então por trabalhar com a detecção de um efeito grande, assim a amostra mínima 

necessária objetivada foi de pelo menos 24 condutores. Para dar margem para a aparição de 

conduções incompletas ou perda de dados, adotou-se inicialmente um valor de 30 condutores.  

 

3.3 Experimento 

Findada a etapa de delineamento do experimento, partiu-se para a realização do mesmo. A 

Figura 11 apresenta o fluxograma de sua realização.  Essa pode ser dividida em três etapas: 1ª 

Etapa - preparativos; 2ª Etapa - coleta; e 3ª Etapa - análise. Cada tarefa está melhor detalhada 

na sequência. 

 

 
Figura 11 – Fluxograma da realização do experimento 

 

3.3.1 Definição das variáveis 

As variáveis utilizadas para o delineamento do experimento, definidas no item anterior, estão 

resumidas na Tabela 12. Essa apresenta as características principais do estudo. Outras 

definições não foram relacionadas nessa tabela, como as variáveis de controle, moderadoras e 

estranhas. 
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Tabela 12 – Resumo do experimento 

Tipo Variáveis independentes Amostra Variáveis dependentes 

3² 
Comprimento do raio da curva (3) 

30 
Jerk mínimo 

Comprimento da tangente de aproximação (3) Diferenças de velocidade 

 

3.3.2 Comitê de ética 

Como o experimento necessitou de respostas de condutores reais, foi necessário o cumprimento, 

antes das coletas, de um processo no comitê de ética da Plataforma Brasil. Essa é uma base 

nacional para cadastro de pesquisas que envolvessem seres humanos em sua realização. Os 

documentos exigidos para a avaliação do trabalho foram: 

 

• Folha de rosto do projeto: documento que identificava o projeto, o pesquisador 

responsável e a instituição proponente; 

• Projeto detalhado: documento mais detalhado sobre o experimento; 

• Autorização da instituição: documento que ratificava a ciência da instituição (EESC-

USP) sobre a realização do experimento; 

• Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE): documento que apresentava a cada 

pessoa da amostra os benefícios e prejuízos que aquele experimento poderia surtir em 

sua vida, bem como demostrava o consentimento na participação; 

• Questionários: cópias dos questionários utilizados no experimento. 

 

Depois de correções sugeridas no TCLE, a proposta foi deferida. O tempo necessário para o 

desdobramento do processo foi de dois meses. A primeira entrada no sistema da Plataforma 

Brasil foi realizada em 23 de maio de 2017 e o parecer final de aprovação foi emitido em 24 de 

julho de 2017 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos.  

 

Número do parecer: 2184786. Endereço de contato do comitê: cephumanos@ufscar.br. Alguns 

dos documentos citados podem ser encontrados nos anexos desse trabalho. O projeto detalhado 

não está contido nessa seção para evitar repetições. 
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3.3.3 Construção do cenário 

Com as variáveis definidas, partiu-se para a construção do cenário virtual utilizado nessa 

pesquisa. Para reduzir os efeitos do aprendizado e do tédio, como tratado no 3.2.4, utilizou-se 

do método SUDOKU (SABA; SINHA, 2014; SARKAR; SINHA, 2015) para a atribuição dos 

tratamentos aos condutores. O método SUDOKU, assim como o jogo de lógica propõe, 

apresenta um ordenamento no qual os tratamentos se tornam ortogonais. Tanto as linhas como 

colunas não apresentam repetição de valores. Assim, construíram-se nove sequências possíveis, 

como apresenta a Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Distribuição dos tratamentos 

Cenário 
Ordem de apresentação dos tratamentos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 1 5 8 7 6 9 4 3 

2 4 9 7 2 3 1 8 5 6 

3 8 6 3 5 9 4 1 2 7 

4 7 4 6 9 5 3 2 1 8 

5 5 2 8 1 4 7 6 3 9 

6 1 3 9 6 2 8 4 7 5 

7 6 8 4 3 1 5 7 9 2 

8 3 7 2 4 6 9 5 8 1 

9 9 5 1 7 8 2 3 6 4 

 

A fim de facilitar a seleção da sequência no procedimento da simulação, construiu-se um 

cenário único com as nove sequências, com um trecho de transição entre as sequências. A 

direção das curvas foi sorteada, iterativamente, até que não houvesse a sobreposição dos 

trechos. Contudo, para um mesmo tratamento, as curvas tiveram a mesma direção, como 

mostrou a Tabela 10. Como o objeto de estudo continha curvas de transição de 60 metros de 

comprimento (Ls), adotou-se esse valor para o cálculo da geometria dos elementos do cenário. 

A Tabela 14 serviu de apoio para a contrução desse. 

 

Tabela 14 – Características geométricas das curvas construídas 

R Ls θs Xs Ys Q p Deflexão TT θc D L 

[m] [m] [rad] [m] [m] [m] [m] [°] [rad] [m] [rad] [m] [m] 

125 60 0.2400 59.66 4.78 29.94 1.20 56 0.9774 97.04 0.4974 62.17 182.17 

370 60 0.0811 59.96 1.62 29.99 0.41 56 0.9774 226.94 0.8152 301.63 421.63 

615 60 0.0488 59.99 0.98 30.00 0.24 56 0.9774 357.13 0.8798 541.09 661.09 

1230 60 0.0244 60.00 0.49 30.00 0.12 56 0.9774 684.07 0.9286 1142.18 1262.18 
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A construção de uma planilha eletrônica permitiu a elaboração de um script que, a partir da 

função “pline” do AutoCAD Civil 3D, possibilitou a exportação dos pontos de interesse do 

cenário (Tabela 15). Por ela fez-se a locação das sinalizações verticais. De acordo com as 

recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte (DNIT, 2010). Adotaram-se sinais de regulamentação de 

“Velocidade máxima permitida” para 100km/h (R 19-10) no início de cada cenário e os sinais 

de advertência de “Curva à esquerda” (A-2a), “Curva à direita” (A-2b), “Pista sinuosa à 

esquerda” (A-3a), “Curva em “S” à esquerda” (A-4a), “Curva em “S” à direita” (A-5b), 

posicionadas de acordo com os tipos de curvas, as distâncias entre elas e os agrupamentos. 

 

Tabela 15 – Pontos de interesse exportados pelo AutoCAD Civil 3d 

Identificação 
Comprimento X Inicial Y Inicial X Final Y Final 

Parcial Acumulado [m] [m] [m] [m] 

001T 1140 1140 -5912.5124 -3990.9940 -5912.5124 -2850.9940 

001SE 60 1200 -5912.5124 -2850.9940 -5912.0246 -2790.9975 

001C 1142.183 2342.183 -5912.0246 -2790.9975 -5394.8618 -1818.3558 

001SS 60 2402.183 -5394.8618 -1818.3558 -5345.3953 -1784.4018 

002T 570 2972.183 -5345.3953 -1784.4018 -4872.8439 -1465.6619 

002SE 60 3032.183 -4872.8439 -1465.6619 -4822.5680 -1432.9269 

002C 541.091 3573.274 -4822.5680 -1432.9269 -4301.6302 -1378.1742 

002SS 60 3633.274 -4301.6302 -1378.1742 -4245.6470 -1399.7408 

003T 310 3943.274 -4245.6470 -1399.7408 -3958.2201 -1515.8688 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

 

Com os pontos notáveis definidos, partiu-se para a construção do cenário virtual. O software 

utilizado para esse fim foi o editor interativo de redes rodoviárias ROD do pacote Vires Virtual 

Test Drive.  

 

Para otimizar o processo de construção, seguiu-se um formato pré-definido de importação 

(Figura 12) que a partir da junção dos dados das tangentes contidos na tabela anterior, linhas 

“FIT_LINE_XY”, e as características geométricas das curvas (comprimento do raio da curva e 

constante positiva da curva de transição), linhas “FIT_CURVE_SYM”, construíu-se o eixo final.  
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Figura 12 – Trecho do arquivo com formato pré-definido para entrada no programa ROD 

 

Depois de definido o eixo, esse recebeu os parâmetros de projeto para a seção transversal e 

superelevação. Adotaram-se três faixas de 3.6 metros de largura, baseadas no trecho real, e 

acostamentos dos dois lados com 1.0 metros de largura. As pinturas de faixa de borda e centrais 

seguiram o padrão do trecho real, contínuas brancas e tracejadas brancas, respectivamente.  

 

O ambiente do entorno foi criado para que os condutores não desviassem a atenção para fora 

do experimento, com um gramado verde e árvores no fundo. Depois de definidos os elementos, 

exportou-se o cenário final para a definição das características do ambiente de condução. 

 

Observa-se que essas características da seção transversal e alinhamento horizontal não 

condizeriam com os valores mínimos estipulados nos manuais de projeto geométrico brasileiros 

(DER-SP, 2005). Porém, essas características seguiram os valores encontrados no trecho. 

Ademais estimou-se que haveria segurança dinâmica para a condução.  

 

A partir do coeficiente de atrito lateral simulado para o pneu do modelo do veículo existente 

Muy = 1.0734 (Pneu Michelin 195/60 R15 88 H Energy Saver 2013) e com um fator de redução 

do atrito pneu-pavimento presente na interface do simulador de 0.65 (valor que varia de 0 a 1, 

sendo 1 para pavimento seco e em boa condição), montou-se a Tabela 16. Nessa são 

apresentadas as características das curvas, bem como o coeficiente de atrito lateral disponível e 

o solicitado se as velocidades regulamentadas fossem cumpridas para uma superelevação 

máxima de 4%. Esse limite de inclinação lateral seria indicado por norma para situações 

extremas, já que contribuiria menos com a segurança da condução nas mudanças de 

alinhamento, ainda assim, o fator de atrito máximo admissível seria de 0.12, muito inferior ao 

disponibilizado pelos coeficientes do modelo do carro simulado.  

FIT_TRACK NEW 

 

FIT_LINE_XY         -5912.5124  -3990.994   -5912.5124  -2850.994 

FIT_CURVE_SYM       1230        271.662      

FIT_LINE_XY         -5345.3953  -1784.4018  -4872.8439  -1465.6619 

FIT_CURVE_SYM       615     192.094      

FIT_LINE_XY         -4245.647   -1399.7408  -3958.2201  -1515.8688 

FIT_CURVE_SYM       370     148.997      

FIT_LINE_XY         -3559.6607  -1473.9786  -3518.2088  -1446.0189 

FIT_CURVE_SYM       125     86.603       

FIT_LINE_XY         -3437.7566  -1294.7103  -3437.7566  -1244.7103 

FIT_CURVE_SYM       615     192.094      
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Tabela 16 – Atrito transversal disponível e solicitado no simulador 

Raio Superelevação Velocidade de Projeto Coeficiente de Atrito Transversal 

[m] [m/m] [km/h] Disponível Solicitado 

125 0.04 100 1.0734 * 0.65 = 0.69771 0.589921 

370 0.04 100 1.0734 * 0.65 = 0.69771 0.172811 

615 0.04 100 1.0734 * 0.65 = 0.69771 0.088033 

1230 0.04 100 1.0734 * 0.65 = 0.69771 0.024016 

 

Assim, com a adoção de limites fora dos valores estipulados pelas recomendações, esperava-se 

que os condutores cumprissem a tarefa de negociar com as curvas mesmo que houvesse maior 

dificuldade no menor raio experimentado. Uma superelevação maior, facilitaria ainda mais a 

tarefa de condução nesse ambiente, portanto adotou-se esse valor extremo inferior, menos 

confortável e seguro. 

 

Para o ambiente de condução, foram definidas, a partir do editor de cenários virtuais Scenario 

Editor do pacote Vires Virtual Test Drive, as posições de onde as conduções começariam nos 

experimentos. Como dito anteriormente, a fim de reduzir os efeitos da falta de habilidade com 

o simulador de direção, e, principalmente, com o sistema de mudança de marcha diferentes do 

usual, optou-se por passar os condutores por duas sequências consecutivas e utilizar apenas os 

dados registrados na segunda. A Figura 13 apresenta a disposição final do eixo da rodovia, de 

acordo com as sequências de tratamentos diferentes.  

 

 
Figura 13 – Eixo da rodovia de acordo com as sequências de tratamentos 
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Na tentativa de estruturar os procedimentos de coleta de dados, formulou-se um documento no 

qual estavam contidos os passos, e até as falas, que o pesquisador deveria seguir durante o 

experimento. O último item desse documento, que está no final do trabalho, na seção de anexos, 

apresentava uma tabela (Tabela 17) com o primeiro valor da sequência que deveria ser 

experimentada pelo condutor do momento. 

 

Tabela 17 – Sequências utilizadas na amostra 

Primeira rodada  Segunda rodada  Terceira rodada 

0.30 5  0.22 1  0.05 3 

0.31 7  0.25 3  0.12 4 

0.39 4  0.31 6  0.14 9 

0.44 6  0.31 4  0.25 8 

0.47 3  0.54 8  0.26 2 

0.51 1  0.63 7  0.34 7 

0.55 2  0.76 5  0.46 5 

0.67 8  0.76 9  0.65 6 

0.89 9  0.97 2  0.71 1 

 

Ou seja, na primeira rodada de coletas, a qual cumpriria as 9 possibilidades, o primeiro condutor 

experimentaria a sequência 5 e, por conseguinte, a sequência 6 de tratamentos. O valor decimal 

apresentado serviu apenas para o sorteio dentro da planilha eletrônica. Com o desenho do 

experimento definido, partiu-se para um ensaio piloto. 

 

3.3.4 Ensaio piloto 

Depois de realizado o processo de construção do cenário, partiu-se para a etapa de ensaio piloto 

com um voluntário. Essa etapa do processo foi necessária, e importante, para ajustar os 

procedimentos de coleta e ratificar a escolha das condições da via, do veículo e do tráfego 

presente. Nessa etapa, definiu-se que não haveria tráfego na via já que se esperava caracterizar 

o comportamento do condutor em fluxo livre sem restrições, ou seja, o objetivo do pesquisador 

com o experimento era avaliar as escolhas do motorista apenas com as mudanças percebidas no 

alinhamento. Medida similar foi tomada por Ben-Bassat e Shinar (2011).  

 

Apenas definiu-se que em todo começo de condução, o veículo do condutor experimentado 

seria acompanhado na curva inicial por um veículo no mesmo sentido de tráfego, a fim de 

diminuir a possibilidade de sensação de estar sozinho no cenário. Porém, no restante da 

experimentação, não haveria outro tráfego.  
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A ausência do tráfego já fora tomada por outros trabalhos da mesma área, como Comte e Jamson 

(2000) e Calvi (2015). Quando testada, a ocorrência de car-following modificou o 

comportamento do voluntário do ensaio piloto. O motorista só observava o carro à frente no 

desenvolvimento das curvas e não mais observava as mudanças no alinhamento, diferente do 

comportamento em fluxo livre. 

 

Também nessa etapa, fez-se um ajuste no limite de velocidade apresentado. Inicialmente, 

adotaram-se sinalizações verticais de regulamentação de velocidade máxima permitida de 80 

km/h para seguir o existente no objeto de estudo, porém sua adoção fez com que o voluntário 

dirigisse com muita cautela, o que ocasionou poucas variações nas velocidades entre 

tratamentos.  

 

Depois, testou-se a velocidade limite de 110 km/h, que era um limite típico para uma rodovia 

com configuração de pistas com três faixas, como era apresentado para o voluntário. Essa 

adoção fez com que o voluntário sofresse capotamentos sequentes, em função das restrições 

geométricas. 

 

Por fim, adotou-se um limite de 100 km/h, o qual não incorreu em nenhuma das duas 

dificuldades com o volutário. Para cada variação dessas, foi necessária a readequação do 

cenário, o que fazia voltar para a construção do mesmo.  

 

Vale ressaltar que no objeto de estudo, o design da rodovia, três faixas de rolagem por pista, 

não condizia com o limite de velocidade imposta, 80 km/h. Isso poderia explicar o grande 

número de ocorrências, principalmente do tipo saída de pista. Por isso, a adoção de um limite 

maior poderia condizer com o comportamento do ambiente real. 

 

3.3.5 TCLE/Questionário 1 

Depois de terminada a etapa de preparativos do primeiro experimento, partiu-se para a coleta 

dos dados. Para a realização desse experimento, coletou-se os dados de vinte e oito motoristas. 

A amostra foi definida por conveniência, os condutores foram selecionados de acordo com a 

experiência em pistas duplas e o baixo interesse por jogos virtuais de corrida.  
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Esse critério foi adotado em função de experimentos anteriores, nos quais a amostra foi 

selecionada por chamada pública, por e-mail. Esse método acabou por atrair motoristas 

interessados em jogos virtuais de corrida, os quais dirigiam com o intuito de fazer os menores 

tempos e praticar as maiores velocidades possíveis, o que acabou por gerar capotamentos 

desnecessários e velocidades médias muito superiores aos limites apresentados nas sinalizações 

verticais existentes. 

 

A amostra desta pesquisa foi composta por alunos de graduação e pós-graduação da USP, todos 

com alguma experiência declarada em pistas dupla e com baixa, ou inexistente, prática de jogos 

virtuais de corrida. Para cada sujeito, o passo inicial do procedimento de coleta de dados foi ler, 

consentir e assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e responder um 

questionário demográfico que versava sobre características de interesse relacionadas com a 

tarefa da direção. Esses documentos se encontram no final do trabalho. 

 

A amostra foi composta por dezenove homens e nove mulheres. A idade variava de 20 a 38 

anos de idade, com média igual a 26.61 anos, com desvio padrão de 4.07 anos. O tempo de 

habilitação médio era de 7.52 anos, com desvio padrão de 3.97 anos. 

 

Das respostas dos questionários, dez condutores apontaram que dirigiam todos os dias da 

semana, seis dirigiam de quatro a seis dias, seis dirigiam de um a três dias e seis não dirigiam 

semanalmente. Treze responderam que dirigiam até trinta minutos por dia típico, oito dirigiam 

até duas horas, um extrapolava duas horas e seis afirmaram que não conduziam. Vinte e três se 

considerava experientes e cinco se consideravam inexperientes.  

 

Dezoito se consideravam condutores cautelosos, enquanto nove disseram que eram confiantes 

e um se disse inseguro. Catorze já receberam multas de trânsito. Dezesseis se envolveram em 

ocorrências leves de trânsito, dois em ocorrências com vítimas. Catorze afirmaram que 

raramente praticavam jogos de corrida, dois se entretinham algumas vezes por mês e os outros 

doze não jogavam. Todos os sujeitos consentiram que seus dados fossem utilizados nessa 

pesquisa científica. 
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3.3.6 Instruções/Ajustes 

Após o preenchimento do questionário, os condutores eram convidados a se sentar no cockpit 

utilizado nesse experimento, o qual tinha regulagens para frente e para trás no assento. O sujeito 

era convidado a ajustar a posição do banco de forma que ficasse o mais confortável possível 

para a execução da tarefa.  

 

Nessa etapa, os comandos do simulador eram apresentados e algumas informações eram 

passadas ao voluntário. Esse procedimento está contido na seção de anexos desse trabalho. 

 

3.3.7 Treinamento 

Na tentativa de diminuir a possibilidade de falta de experiência no simulador, vale ressaltar que 

antes do ensaio definitivo, os condutores treinaram por até 10 minutos, ou até se sentirem aptos 

a dirigirem, em um cenário alternativo ao proposto para esse experimento. Esse cenário fora 

objeto de estudos de outros pesquisadores do grupo de pesquisas e trazia características mais 

fidedignas com a realidade da rodovia Régis Bittencourt.  

 

Esse passo é importante pois o primeiro contato com o simulador, também conhecido como 

fase de treinamento, é a etapa onde os condutores estão aprendendo a lidar com o ambiente 

virtual (BENEDETTO et al., 2002). Um dado registrado ou analisado nessa etapa poderia diferir 

do comportamento do condutor. 

 

3.3.8 Calibração Smart-Eye 

Depois do treinamento, o sistema de captura do olhar SmartEye® era calibrado para o condutor. 

Nesse passo o foco e a abertura das três câmeras frontais eram ajustados e o modelo 

tridimensional da posição da cabeça do condutor era calibrado com o auxílio de um tabuleiro. 

A Figura 14 apresenta uma imagem de um processo de calibração. 
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Figura 14 – Exemplo da interface da tela de calibração  

 

3.3.9 Ensaio definitivo 

Assim que terminava o processo de calibração, os condutores recebiam instruções acerca da 

simulação que passariam. Era pedido para que os mesmos dirigissem de maneira normal, como 

fariam em um ambiente real com aquelas características apresentadas. A Figura 15 apresenta 

um condutor durante a simulação. 

 

Durante a simulação, o pesquisador controlava três máquinas que geravam a simulação, o 

modelo do veículo e capturavam o olhar dos condutores. O condutor tinha sua velocidade e os 

espelhos apresentados na tela. Dois condutores capotaram no meio do trecho e tiveram suas 

voltas repetidas.  

 

A volta completa no circuito tinha 18 quilômetros de extensão. O procedimento do experimento 

completo, desde a recepção do voluntário até a aplicação do segundo questionário, não superou 

1 hora para cada participante. 
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Figura 15 – Ambiente da simulação de direção de um condutor 

 

3.3.10 Questionário 2 

Depois das coletas, os condutores responderam um questionário de imersão na simulação. O 

questionário utilizado para esse fim foi o PQ (Presence Questionnaire), traduzido para o 

português por integrantes do grupo de pesquisa. Esse utilizava uma escala de sete níveis que 

qualificava a experiência daquela simulação a partir de 21 perguntas. O mesmo se encontra na 

seção de anexos, no final do trabalho. 

 

As perguntas do questionário tinham o intuito de levantar a impressão dos condutores com 

relação as seguintes características da simulação: realismo (questões 3, 4, 5, 6, 7 e 12); 

possibilidade de controle (questões 1, 2, 8 e 9); qualidade da interface (questões 13, 16 e 17); 

possibilidade de avaliação (questões 10, 11 e 18); e autoavaliação da performance (questões 14 

e 15). A Tabela 18 apresenta o resultado da média das respostas dos vinte oito motoristas de 

acordo com os agrupamentos indicados anteriormente. 

 

Para efeito de comparação, esses valores foram confrontados com os resultados de um trabalho 

de validação, de uma tradução para o francês, feito pelo laboratório de cyber-psicologia da 

Universidade de Québec. Observa-se que os valores foram próximos, ou seja, os respondentes 

deram notas de imersão proporcionais ao trabalho canadense (ROBILLARD; BOUCHARD; 

RENAUD, 2002). 
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Tabela 18 – Resultados do questionário de imersão 

Pontuação 
Tese Valores para comparação 

Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão 

Total 99.39 9.52 104.39 18.99 

Realismo 31.46 5.32 29.45 12.04 

Possibilidade de controle 22.43 2.08 20.76 6.01 

Qualidade da interface 17.79 2.36 15.37 5.15 

Possibilidade de avaliação 16.64 1.73 15.38 4.90 

Autoavaliação da performace 11.07 2.19 11.00 2.87 

 

Quando comparado com o valor proposto pelo autor original do questionário em inglês 

(WITMER; SINGER, 1998), a pontuação total fica próxima da obtida, média de 98.11 com 

desvio-padrão de 15.78. Ou seja, os condutores assinalaram escores elevados com relação a 

sensação de imersão no ambiente virtual apresentado. 

 

Vale ressaltar que a amostra utilizada foi de conveniência, e mesmo com a solicitação da 

imparcialidade nas respostas, com o encorajamento pela melhoria do equipamento, esses 

escores podem ter sofrido a influência da relação natural existente entre o pesquisador e os 

condutores. Existiram dúvidas acerca das perguntas, por isso, esse questionário necessitaria de 

ajustes de tradução. Como optou-se por utilizar o mesmo questionário utilizado pelas duas 

últimas pesquisas feitas pelo grupo, e o procedimento já havia começado no trabalho, essa 

modificação não foi realizada durante esse trabalho. 

 

3.3.11 Exportação 

Depois de terminadas as coletas, exportou-se os registros tanto da captura do olhar, quanto do 

sistema que controlava o veículo, pacote Vires Virtual Test Drive - VTD. A Figura 16 apresenta 

o trecho inicial de um arquivo de saída do VTD. 

 

Figura 16 – Trecho de um arquivo exportado pelo VTD 

 

# header                                                                        

#  version major,  version minor,                    date/time,                 

               6,              4, "2018-01-24 10:09:33:737.03",                 

# body                                                                          

#                simTime, environment, dayTime,               inertialX, 

  0.0000000000000000e+00,  0, 5.04000000e+04, +7.4845299999999997e+03, 

  1.6666000708937645e-02,  0, 5.04000000e+04, +7.4845299999999997e+03, 

  3.3332001417875290e-02,  0, 5.04000000e+04, +7.4845299999999997e+03, 
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Como será tratado na seção de resultados, cada arquivo desses continha 70 variáveis, registradas 

com uma taxa de 60Hz. Para esse estudo, algumas dessas foram selecionadas e através de um 

algoritmo escrito a partir da linguagem R, fez-se a análise desejada.  

 

3.3.12 Análise 

A análise das respostas dos condutores será aprofundada no capítulo 4, o qual versa sobre os 

resultados do trabalho.  Haja dito, essa foi realizada a partir do uso do RStudio, para o 

desenvolvimento do algoritmo em R, e do SPSS, para as análises estatítiscas. 

 

3.4 Considerações 

O simulador de direção é uma das ferramentas utilizadas para estudos sobre a condução. Essa 

pesquisa usará esse material para investigar o uso da variável jerk na identificação de trechos 

com inconsistência geométrica. 

 

Para tanto delineou-se um experimento do tipo controlado fatorial relacionado. Com as 

respostas desse experimento, espera-se cumprir com os três objetivos específicos pré-

formulados. 

 

Tanto o uso do simulador como o desenvolvimento de experimentos controlados foram temas 

novos estudados pelo pesquisador. Por isso, algumas falhas podem ter acontecido durante a 

realização do trabalho. 

 

Antes do experimento apresentado nesse texto, o próprio pesquisador descartou um 

experimento similar, cujos resultados foram apresentados na qualificação, por entender 

posteriormente que haviam falhas irrecuperáveis. 

 

O trâmite existente na Plataforma Brasil também não era esperado no início dessa tese. Apesar 

de, aparentemente, não ter consumido tempo excessivo (2 meses), a passagem por essa 

plataforma pareceu desnecessária para o pesquisador. Em artigos adjacentes, de trabalhos 

similares feitos no exterior, observou-se que a ciência de um comitê se restringia à localidade 

da pesquisa. 

 

Com o trabalho delineado e as coletas feitas, partiu-se para a análise dos resultados, os quais 

estão apresentados no próximo capítulo. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados do trabalho serão apresentados de acordo com a ordem dos objetivos específicos. 

Porém, para encontrá-los, fez-se necessário um pré-processamento dos registros advindos do 

experimento supracitado.  

 

4.1 Tratamento inicial dos dados 

Para tratar os dados, escreveu-se uma rotina na linguagem R (TEAM, 2013) com o intuito de 

diminuir a possibilidade de erros grosseiros e aumentar a capacidade de análise. A sequência 

de passos desse algoritmo consistia principalmente em:  

 

1. Ler cada um dos arquivos advindos das conduções; 

2. Selecionar as variáveis de interesse; 

3. Identificar os tratamentos; 

4. Definir os valores de jerk; 

5. Filtrar as influências das trocas de marcha com a transformada contínua de Wavelet; 

6. Encontrar para cada tratamento os valores de jerk mínimo e as respostas nos métodos 

tradicionais (∆V e MSR). 

 

4.1.1 Ler cada um dos arquivos advindos das conduções 

As coletas resultaram em 28 arquivos do tipo “.csv”, cada um desses continha 70 variáveis, 

com taxa de gravação de sessenta dados por segundo (60Hz). O que resultava em mais de 

40.000 linhas por arquivo. 

  

4.1.2 Selecionar as variáveis de interesse 

Dentre as possibilidades existentes, selecionaram-se as variáveis que definiam: o tempo de 

simulação (“X.................simTime” [s]); as coordenadas inerciais do veículo em relação à pista 

(“inertialX“, “inertalY”, e “inertialZ” [m, m, m]); a velocidade instantânea do veículo 

(“vPlayerX” [m/s]); e a velocidade do motor (“rpm” [1/s]). 
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4.1.3 Identificar os tratamentos 

Para analisar cada tratamento, era necessário identificá-los dentre as diversas linhas dos bancos 

de dados. Para isso a partir de um arquivo adicional, definiu-se qual eram as coordenadas 

inerciais iniciais e as coordenadas inerciais finais de cada tratamento. Descobertos esses pontos, 

o algoritmo repetia o nome daquele tratamento para todos os pontos intermediários. A Tabela 

19 apresenta parte do arquivo adicional utilizado. 

 

Tabela 19 – Arquivo adicional utilizado para a identificação dos tratamentos 

Tratamento Elemento Identificação 
X.Inicial Y.Inicial X.Final Y.Final 

[m] [m] [m] [m] 

0 Tangente 001T -5912.512 -3990.994 -5912.512 -2850.994 

0 Espiral de Entrada 001SE -5912.512 -2850.994 -5912.025 -2790.997 

0 Setor Circular 001C -5912.025 -2790.997 -5394.862 -1818.356 

0 Espiral de Saída 001SS -5394.862 -1818.356 -5345.395 -1784.402 

9 Tangente 002T -5345.395 -1784.402 -4872.844 -1465.662 

9 Espiral de Entrada 002SE -4872.844 -1465.662 -4822.568 -1432.927 

9 Setor Circular 002C -4822.568 -1432.927 -4301.63 -1378.174 

9 Espiral de Saída 002SS -4301.630 -1378.174 -4245.647 -1399.741 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

 

4.1.4 Definir os valores de jerk 

Para encontrar os valores de jerk, essa tese adotou o mesmo procedimento de Nygård (1999). 

Esse procedimento foi tomado como base a fim de possibilitar comparações e diminuir os ruídos 

das variações instantâneas das velocidades.  

 

Primeiro, encontraram-se os valores das acelerações, a partir de diferenciações numéricas de 

três pontos das velocidades em relação ao tempo (Equação 3), e depois os valores de jerk, a 

partir da derivação das acelerações pelo método de Euler inverso em relação ao tempo 

(Equação 4). Um exemplo de cálculo está apresentado na Tabela 20. 

. 

𝑎𝑖 =  
(

𝑣𝑖 − 𝑣𝑖−2
𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−2

)+ (
𝑣𝑖+1 − 𝑣𝑖−1
𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖−1

)

2
       (Equação 3) 

 

 𝐽𝑖 =  
(𝑎𝑖 − 𝑎𝑖−1)

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
         (Equação 4) 

 

Em que: 𝐽𝑖 = valor do jerk na linha “i”; 𝑎𝑖 = valor da aceleração na linha “i”; 𝑣𝑖 = valor da 

velocidade instantânea na linha “i”; 𝑡𝑖 = valor do tempo na linha “i”. 
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Tabela 20 – Exemplo de cálculo dos valores de aceleração e de jerk 

Tempo [s] Velocidade [m/s] Aceleração [m/s²] Jerk [m/s³] 

𝑡1 = 227.141 𝑣1 = 29.550     

𝑡2 = 227.158 𝑣2 = 29.554     

𝑡3 = 227.174 𝑣3 = 29.558 
𝑎3 =  

(
𝑣3 − 𝑣1

𝑡3 − 𝑡1
) + (

𝑣4 − 𝑣2

𝑡4 − 𝑡2
)

2
= 

0.236   

𝑡4 = 227.191 𝑣4 = 29.562 
𝑎4 =  

(
𝑣4 − 𝑣2

𝑡4 − 𝑡2
) + (

𝑣5 − 𝑣3

𝑡5 − 𝑡3
)

2
= 

0.222 𝐽4 =
(𝑎4 − 𝑎3)

(𝑡4 − 𝑡3)
= -0.871 

𝑡5 = 227.208 𝑣5 = 29.565     

 

4.1.5 Filtrar as influências das trocas de marcha com a transformada contínua de 

Wavelet 

O método proposto por essa tese teve como ideia básica relacionar os valores mínimos de jerk 

encontrados em trechos de rodovias para avaliar a consistência geométrica. Porém, as trocas de 

marcha geravam valores exorbitantes de jerk, em uma escala diferente do que se era esperado 

para uma frenagem típica. Esse efeito já fora aventado por Eager, Pendrill e Reistad (2016). 

Esses pesquisadores salientaram que a mudança manual de marchas poderia gerar variações nos 

valores do jerk. Para solucionar esse problema foi necessário o desenvolvimento de uma 

filtragem que retirasse, de maneira automática, esses valores estranhos.  

 

Esse problema já havia sido ressaltado também por Nygård (1999). Sua solução envolvia a 

adoção de um valor limite de aceleração logo antes dos valores de jerk encontrados, “these 

cases can be eliminated by using a value of +1.2 m/s² as a limit for the acceleration value just 

prior to the deceleration derivative value”(NYGÅRD, 1999, p. 44). Essa abordagem não obteve 

sucesso na filtragem dos dados dessa tese, a explicação pode ser a diferença nas taxas de coleta. 

 

Das opções avaliadas (filtragem pela média móvel, filtragem pela mediana, transformada 

discreta de Wavelet), obteve-se maior sucesso a partir do uso da transformada contínua de 

Wavelet. Para tanto, utilizou-se a biblioteca WaveletComp (ROESCH; SCHMIDBAUER, 

2014) para encontrar as regiões onde aconteciam as trocas de marchas e, a partir do valor da 

energia do sinal, fazer a filtragem. A Figura 17 apresenta o resultado da análise feita para uma 

volta de um condutor, ela apresenta tanto o sinal do jerk original analisado (em preto), como o 

seu respectivo valor de energia para a Wavelet (em vermelho) e o valor do giro do motor (em 

verde). O valor da velocidade do motor seria importante para avaliar onde ocorreram mudanças 

de marcha. Como a ordem de grandeza das variáveis seria muito diferente (o jerk para mudança 

de marcha seria muito maior que as demais) montou-se um gráfico elucidativo sem escalas. 
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Figura 17 – Dados de jerk, da energia da Wavelet, da velocidade do motor e detalhe 

 

Quando um condutor reduzia uma marcha, o motor repentinamente funcionava com uma maior 

rotação, o que resultaria em um pico de jerk e, por consequência, um pico no valor da energia 

da Wavelet. A Figura 18 apresenta o detalhe ressaltado na figura anterior, nela é possível notar 

que conforme reduziu-se uma marcha (detalhe 1), ou quando se aumentou uma marcha (detalhe 

2), houve um pico expressivo tanto na energia da Wavelet como no valor do jerk. 

 

 
Figura 18 – Detalhe da figura anterior 

1 

2 
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O valor de energia para a filtragem desses dados foi encontrado a partir das respostas de cada 

condutor. Como as mudanças de marcha tinham uma resposta brusca na velocidade do motor, 

como mostrou a Figura 18 (em verde), identificou-se para cada condutor o valor mínimo de 

energia para essa quebra de velocidade e esse foi adotado para a filtragem. Os valores de jerk 

relativos a energias maiores que esses valores foram substituídos pelo valor mediano daquele 

trecho. 

 

4.1.6 Encontrar para cada tratamento os valores de jerk mínimo e as respostas nos 

métodos tradicionais (∆V85 e 85MSR) 

Para cada tratamento experimentado por cada condutor, encontraram-se os valores de jerk 

mínimo e as respostas dos métodos tradicionais. Construíram-se gráficos para dar suporte a 

análise de todos os casos. A Figura 19 apresenta um exemplo desses.  

 

O gráfico traz os valores de jerk (em vermelho), da aceleração (em azul), da velocidade do 

veículo (em preto) e da velocidade do motor (em verde). Ele ainda apresenta os valores mínimos 

de jerk para cada metade de cada elemento (círculo vazado vermelho), o valor mínimo de jerk 

no tratamento (círculo amarelo) e os valores de velocidade para os métodos tradicionais (∆V85 

em azul claro e 85MSR em roxo). 

 

 
Figura 19 – Exemplo de respostas do experimento do condutor 3 no tratamento 6 
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Observa-se nesse exemplo que para o método tradicional ∆V85 (azul claro), o qual avaliava 

diferenças de velocidade entre os pontos médios das tangentes e das curvas, não existiu grande 

variação na velocidade do condutor. Já para o método 85MSR (roxo) essa diferença foi maior, 

para essa abordagem considerou-se a máxima diferença como a subtração entre a mínima 

velocidade registrada dentro da curva e a máxima velocidade encontrada até 200 metros antes 

do ponto de curva. Nesse caso, o jerk mínimo ficou próximo ao ponto de inflexão máximo da 

velocidade e o pico negativo da aceleração.  

 

Esse pareceria um bom exemplo do uso da variável jerk como indicadora de reduções de 

velocidade nas curvas, porém esse fenômeno não ocorreu em todos os casos analisados. A 

Figura 20 apresenta outro exemplo do mesmo tratamento com um condutor diferente. 

 

 
Figura 20 – Exemplo de respostas do experimento do condutor 2 no tratamento 6 

 

Observa-se que as respostas foram diferentes da anterior, inclusive no valor do jerk aplicado. 

As diferenças do ∆V85 (azul claro) foram positivas, enquanto as diferenças do 85MSR (roxo) 

foram negativas. O valor mínimo do jerk ocorreu na primeira metade da tangente, fora dos 

limites propostos pelo método. Esse perfil mostra que o condutor reduziu sua velocidade ao 

entrar na tangente (até 367s), começou uma aceleração forte (até 370s), reduziu bruscamente 

(371s), manteve a velocidade até entrar na curva e começou a ganhar velocidade novamente. A 

Figura 21 apresenta mais um perfil de um condutor diferente no mesmo tratamento. 
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Figura 21 – Exemplo de respostas do experimento do condutor 26 no tratamento 6 

 

Observa-se a influência da troca de marcha próxima do tempo 517.5s e 527.5s.  As diferenças 

de velocidade dos métodos tradicionais foram mais próximas e o valor do jerk adotado não foi 

o mínimo, porém foi o mínimo do trecho, com a consideração da exclusão automática dos 

valores exorbitantes ocasionados pelas trocas de marcha.  

 

Todos os perfis dos condutores construídos estão contidos nos apêndices desse trabalho. Depois 

de tratar os dados coletados, partiu-se para a realização dos objetivos específicos propostos. 

 

A Tabela 21 apresenta os valores mínimos de jerk registrados, entre o ponto médio das 

tangentes de aproximação e o ponto médio dos trechos circulares das curvas horizontais, pelos 

28 condutores da amostra nos 9 tratamentos apresentados (Rp-Tp, Rp-Tm, Rp-Tg, Rm-Tp, Rm-

Tm, Rm-Tg, Rg-Tp, Rg-Tm, Rg-Tg). Ela apresenta ainda a média simples desses valores. 
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Tabela 21 – Valores do jerk mínimo encontrados nos tratamentos 

Condutor 

Jerk mínimo [m/s³] 

Rp  Rm  Rg  

Tp Tm Tg Tp Tm Tg Tp Tm Tg 

1 -28.83 -25.01 -17.99 -1.12 -6.55 -3.93 -2.94 -3.84 -4.66 

2 -5.72 -26.96 -29.17 -2.74 -5.60 -1.63 -1.99 -2.30 -2.43 

3 -2.29 -4.28 -8.47 -8.09 -2.95 -8.04 -4.73 -8.66 -5.87 

4 -3.45 -2.98 -34.19 -2.84 -1.63 -3.96 -2.99 -3.02 -1.87 

5 -9.81 -13.76 -14.19 -1.56 -3.77 -2.87 -2.45 -1.35 -3.53 

6 -2.81 -2.26 -4.65 -1.58 -3.00 -3.56 -0.81 -2.87 -2.89 

7 -6.17 -8.59 -6.57 -7.64 -8.12 -5.86 -6.57 -7.44 -7.52 

8 -5.40 -20.29 -36.25 -15.13 -16.04 -23.28 -4.29 -21.03 -16.51 

9 -18.54 -23.05 -23.70 -1.80 -2.42 -3.22 -5.12 -1.75 -1.05 

10 -7.47 -4.73 -3.56 -1.47 -2.83 -2.49 -2.50 -2.32 -3.47 

11 -2.75 -18.65 -4.67 -6.68 -3.93 -4.42 -10.21 -6.45 -5.34 

12 -2.32 -2.04 -2.87 -2.90 -1.44 -2.25 -1.01 -1.41 -0.95 

13 -2.23 -5.34 -3.15 -2.22 -2.33 -2.43 -2.52 -3.31 -3.77 

14 -16.18 -17.87 -42.19 -2.43 -13.58 -21.05 -8.73 -2.56 -3.81 

15 -3.98 -3.17 -8.67 -2.73 -4.11 -7.33 -1.04 -2.78 -1.88 

16 -5.66 -12.83 -6.38 -2.20 -5.93 -3.96 -5.05 -3.58 -2.83 

17 -15.29 -18.09 -19.16 -16.95 -19.59 -19.76 -2.86 -19.22 -16.44 

18 -4.64 -18.98 -5.80 -6.39 -16.13 -4.35 -9.18 -6.63 -10.40 

19 -3.20 -3.87 -16.87 -2.97 -1.30 -3.68 -3.57 -0.91 -2.22 

20 -29.55 -51.41 -49.98 -5.84 -41.09 -35.56 -25.79 -11.28 -30.51 

21 -3.74 -5.95 -6.09 -12.31 -3.46 -5.51 -7.93 -10.37 -4.22 

22 -2.51 -3.86 -4.70 -1.97 -4.50 -15.54 -0.95 -13.76 -15.66 

23 -2.92 -3.52 -2.52 -0.74 -1.95 -2.02 -0.58 -2.36 -2.22 

24 -2.22 -1.64 -2.01 -1.64 -1.74 -2.25 -1.45 -1.39 -1.33 

25 -1.66 -2.48 -5.32 -1.38 -2.67 -2.64 -2.79 -1.43 -5.36 

26 -2.52 -11.83 -15.14 -3.29 -2.38 -16.24 -2.66 -3.43 -3.23 

27 -2.43 -2.21 -6.71 -6.43 -6.43 -1.97 -3.51 -4.24 -7.13 

28 -16.42 -24.84 -17.73 -3.72 -32.38 -35.99 -3.33 -22.37 -6.33 

Média -7.53 -12.16 -14.24 -4.53 -7.78 -8.78 -4.56 -6.14 -6.19 

 

Ao se comparar as médias dos tratamentos, parece que existiu efeito do crescimento do 

comprimento das tangentes de aproximação (Tp = 50m → Tm = 310m → Tg = 570m) e da 

diminuição do comprimento dos raios de curvatura (Rg = 615m → Rm = 370m → Rp = 125m) 

nos valores de jerk mínimo registrados. Porém, existiram casos onde os comportamentos 

divergiram dessa suposição. Como exemplo, o Condutor 1, quando experimentou um raio 

pequeno, diminuiu o valor do jerk mínimo registrado conforme o comprimento da tangente 

aumentou. Para entender a influência dos dois fatores geométricos estudados no indicador 

proposto realizou-se uma análise de variância. 
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4.2 Avaliar a influência de características geométricas no jerk 

Para o cumprimento do objetivo específico proposto, realizou-se uma análise de variância 

fatorial de medidas repetidas (ANOVA RM fatorial) nos resultados do ensaio, apresentados 

anteriormente. Essa técnica é indicada para analisar diferenças ocasionadas pela variação de 

mais de uma variável independente em uma variável resposta. Para a realização de uma 

ANOVA, algumas suposições deveriam ser respeitadas: a distribuição normal das respostas, a 

homogeneidade das variâncias entre grupos e a independência das observações. Como o 

experimento adotou medidas repetidas no seu design, a hipótese de independência entre as 

respostas em condições diferentes seria violada (a mesma pessoa responderia em todos os 

níveis). Para contornar essa falha, seria necessária respeitar a suposição adicional da 

Esfericidade (FIELD, 2009). 

 

4.2.1 Normalidade das respostas 

Depois de encontrado o valor do jerk mínimo para cada combinação tratamento-condutor, 

avaliou-se o efeito da modificação da combinação das variáveis independentes (características 

geométricas) nas respostas da variável dependente (jerk mínimo). Para tanto, inicialmente, 

avaliou-se a normalidade das respostas. A Figura 22 apresenta a distribuição desses escores, 

para todos as combinações.  

 

 
Figura 22 – Distribuição dos jerks mínimos encontrados 
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Essa distribuição não se assemelha a uma normal. Ela apresenta assimetria negativa (-2.18) – 

muitos valores próximos da extremidade direita; e curtose positiva (8.07) – a distribuição é 

pontiaguda. Para uma distribuição normal, essas duas características deveriam ser próximas de 

zero.  

 

Como se desejava utilizar uma análise de variância para comparar as médias, optou-se por 

transformar as respostas, a partir do logaritmo natural dos valores absolutos dessas, a fim de 

cumprir com a suposição da normalidade exigida. A Figura 23 apresenta a nova distribuição 

encontrada depois de realizada a transformação referida. 

 

 
Figura 23 – Distribuição dos dos jerks mínimos encontrados 

 

Observa-se que a transformação pareceu ter efeito na adequação dos dados à suposição da 

normalidade (curva normal tracejada). A assimetria diminuiu (0.45) e a curtose parece menor 

(2.48). Partiu-se então para a avaliação da normalidade para cada tratamento. A Figura 24 

apresenta diagramas de caixa desses, já com a transformação supracitada aplicada. A linha 

grossa horizontal, dentro de cada caixa, representa o valor da mediana desses dados. 
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Figura 24 – Diagramas de caixa dos tratamentos 

 

Dos diagramas é possível pressupor que a variação no comprimento das tangentes (Tp = 50m 

→ Tm = 310m → Tg = 570m) teve efeito nas medianas dos valores de jerk mínimo dentre 

grupos. Não fica claro esse efeito para a variação do comprimento dos raios (Rg = 615m → Rm 

= 370m → Rp = 125m).  

 

A equidistância entre o valor da mediana de cada caixa (linha horizontal grossa) e os quartis 

inferiores e superiores (bordas horizontais das caixas) sinalizaria uma suposta normalidade das 

respostas. A Tabela 22 apresenta, para cada tratamento, estatísticas descritivas e os valores de 

significância do teste de normalidade de Kolgomorov-Smirnov (K-S), após a transformação.  

 

Tabela 22 – Estatísticas descritivas e teste de normalidade do jerk para cada tratamento 

Trat. 
R T Média Desvio Int. Conf. 95% Mínimo Máximo K-S 

[m] [m] [m/s³] [m/s³] [m/s³] [m/s³] [m/s³] [m/s³] p 

Rp-Tp 125 50 -5.08 -2.33 -7.06 -3.66 -29.55 -1.66 0.11 

Rp-Tm 125 310 -7.84 -2.69 -11.50 -5.34 -51.41 -1.64 0.08 

Rp-Tg 125 570 -9.53 -2.52 -13.63 -6.66 -49.98 -2.01 0.12 

Rm-Tp 370 50 -3.24 -2.24 -4.43 -2.37 -16.95 -0.74 0.10 

Rm-Tm 370 310 -4.76 -2.55 -6.84 -3.31 -41.09 -1.30 0.20 

Rm-Tg 370 570 -5.46 -2.54 -7.84 -3.81 -35.99 -1.63 0.01 

Rg-Tp 615 50 -3.15 -2.36 -4.40 -2.26 -25.79 -0.58 0.20 

Rg-Tm 615 310 -4.08 -2.46 -5.78 -2.87 -22.37 -0.91 0.20 

Rg-Tg 615 570 -4.25 -2.34 -5.91 -3.06 -30.51 -0.95 0.20 
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Como valores significantes do teste, p < 0.05, de Kolgomorov-Smirnov indicariam desvios na 

normalidade, apenas o tratamento com o nível intermediário do Raio e o nível mais alto da 

Tangente (Rm-Tg) falharia nesse pressuposto, as outras distribuições seriam possivelmente 

normais. Como não existiam outliers evidentes e nem desvios no gráfico de valores normais 

observados vs. esperados para esse tratamento, seguiu-se com a análise.  

 

4.2.2 Homogeneidade das variâncias 

O teste de Levene demostrou que, entre tratamentos, a homogeneidade das variâncias não era 

significativamente diferente, F (8, 243) = 0.756, p > 0.05. Com isso manteve-se a suposição de 

variâncias homogêneas. 

 

4.2.3 Esfericidade 

Para avaliar a suposição da esfericidade, realizou-se o teste de Mauchly. Essa hipótese foi 

violada apenas para o efeito principal do Raio, χ² (2) = 17.531, p < 0.001. Por isso, para analisar 

os resultados desse efeito utilizou-se o Épsilon de Greenhouse-Geisser (ε = 0.819) para corrigir 

seus graus de liberdade e, por consequência, o valor da estatística F.  

 

A esfericidade foi assumida para o efeito principal da Tangente, χ² (2) = 0.556, p = 0.757, e 

para o efeito da interação entre as variáveis, χ² (9) = 8.439, p = 0.492. 

 

4.2.4 Resultados da ANOVA 

Com os pressupostos cumpridos, partiu-se para a execução da ANOVA fatorial de medidas 

repetidas, com as variáveis explicativas Raio (125m, 370m e 615m) e Tangente (50m, 310m e 

570m) e a variável resposta jerk mínimo.  

 

Os efeitos principais das variáveis Raio e Tangente foram significativos, p < 0.001. Porém, não 

houve efeito significativo da interação entre essas, F (4,108) = 0.648, r = 0.15. A mudança dos 

valores de raios teve um efeito significativo no valor médio do jerk, F (2,54) = 16.178. Os 

contrastes do Raio mostraram que houve tanto uma tendência linear significativa nos efeitos, F 

(1,27) = 20.180, r = 0.65, quanto quadrática, F (1,27) = 5.484, r = 0.41. A comparação entre 

pares, ajustadas pela correção de Bonferroni, mostrou que houve diferenças significativas, p < 

0.05, entre o nível mais baixo e os mais altos (125m vs 370m; 125m vs 615m) da variável Raio, 

o que não ocorreu na comparação dos níveis mais altos (370m vs 615m). A Figura 25 apresenta 

essas médias. 
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Figura 25 – Diagrama de barras de erros para os diferentes níveis da variável Raio 

 

Do diagrama é possível reforçar que existiu uma tendência linear de crescimento do valor médio 

do jerk mínimo, conforme se aumentou o valor do raio. As barras de erro representariam os 

limites superiores e inferiores dos intervalos de confiança de 95% dessas médias. Conforme 

aumentou-se o comprimento do raio, aumentou-se o valor do jerk médio aplicado. Do gráfico 

também foi possível supor que não haveria diferença significativa entre os níveis mais altos 

desse fator. 

 

A mudança dos valores de comprimentos de tangente obteve um efeito significativo no valor 

médio do jerk mínimo encontrado, F (2,54) = 15.179. Os contrastes da Tangente mostraram 

que houve apenas uma tendência linear significativa nos efeitos, F (1,27) = 25.252, r = 0.69. 

 

Como aconteceu com a variável Raio, a comparação entre pares, ajustadas pela correção de 

Bonferroni, mostrou que houve diferenças significativas, p < 0.05, entre o nível mais baixo e 

os mais altos (50m vs 310m; 50m vs 570m) da variável Tangente, o que não ocorreu na 

comparação dos níveis mais altos (310m vs 570m). A Figura 26 apresenta as médias para essa 

variável. 
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Figura 26 - Diagrama de barras de erros para os diferentes níveis da variável Tangente 

 

O gráfico demonstrou a tendência linear de crescimento. Conforme aumentou o comprimento 

da tangente de aproximação, aumentou o valor do jerk mínimo médio aplicado. As médias 

encontradas para a combinação das variáveis estão apresentadas na Figura 27. Vale ressaltar 

que os resultados da ANOVA não mostraram efeito da interação entre essas. 

 

 
Figura 27 – Jerk médio para os diferentes níveis da combinação das variáveis estudadas 
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O gráfico ratifica que não pareceria haver interação entre as variáveis estudadas. A inclinação 

das linhas pontilhadas pareceria não diferir entre o nível mais baixo (125m) e o nível médio 

(370m) do Raio, para todos os níveis de tangente. Já entre o nível médio (370m) e o nível mais 

alto (615m) do Raio, o paralelismo das retas não fica claro, principalmente entre o nível mais 

baixo (50m) e o nível mais alto (570m) da Tangente. De maneira geral, conforme o 

comprimento dos raios diminuiu e das tangentes de aproximação aumentaram, o jerk mínimo 

médio diminuiu de valor. 

 

4.2.5 Considerações 

A análise desses resultados mostrou que existiu efeito significativo da variação das 

características geométricas no valor médio do jerk mínimo adotado pelos condutores, diminuiu-

se assim a probabilidade de aceitar a hipótese nula de que não haveria esse efeito. 

 

Com base nas limitações desse experimento, seria necessária a replicação do estudo com o 

emprego de outras variáveis explicativas, como, por exemplo, a variação do tráfego, das 

condições climáticas, da potência do veículo utilizado, do tipo de mudança de marcha.  

 

Também seria imprescindível estudar o comportamento dos condutores em campo, em estudos 

naturalísticos. Fomenta-se assim a continuidade dos estudos do uso da variável jerk para a 

identificação de trechos de geometria inconsistente. 

 

Partiu-se então para o desenvolvimento das comparações das respostas desse método com duas 

das abordagens tradicionais utilizadas para indicar trechos com problemas de consistência 

geométrica (∆V85 e 85MSR). 
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4.3 Comparar as respostas do indicador proposto com métodos tradicionais 

Para comparar as respostas do indicador proposto (jerk mínimo) com os métodos tradicionais 

(85MSR e ∆V85), imaginou-se avaliar as relações entre esses de duas formas: 1. A partir da 

avaliação de caso a caso, ou seja, todas as respostas dos condutores seriam correlacionadas 

diretamente; 2. A partir da correlação dos percentis 85 das respostas de todos os condutores, 

como tradicionalmente se avaliava um segmento de rodovia. 

 

Como a abordagem ∆V85 não considerava diferenças para cada condutor de maneira isolada, 

esse método não foi considerado para a primeira forma de comparação. Antes de realizar as 

comparações, levantaram-se as respostas de cada condutor para os métodos tradicionais. 

 

4.3.1 Respostas dos condutores para os métodos tradicionais 

Inicialmente, para cada tratamento agrupou-se os perfis de velocidades dos condutores. Esses 

estão apresentados na sequência, da Figura 28 até a Figura 36. Nesses perfis estão indicados 

(linhas pontilhadas cinzas) os pontos de mudança de tangente para espiral (TS), de espiral para 

setor circular da curva (SC), de setor circular para espiral (CS) e de espiral para a tangente 

seguinte (ST). A Figura 28 apresenta os perfis para o tratamento 1, esse era composto por uma 

tangente de aproximação de 50 metros e uma curva com raio de 125 metros de comprimento. 

 

 

Figura 28 – Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 1 

 



85 
 

A Figura 29 apresenta os perfis para o tratamento 2 (tangente de 310m e raio de 125m). 

 

 

Figura 29 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 2 

 

A Figura 30 apresenta os perfis para o tratamento 3 (tangente de 570m e raio de 125m). 

 

 

Figura 30 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 3 
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A Figura 31 apresenta os perfis para o tratamento 4 (tangente de 50m e raio de 370m). 

 

 

Figura 31 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 4 

 

A Figura 32 apresenta os perfis para o tratamento 5 (tangente de 310m e raio de 370m). 

 

 

Figura 32 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 5 
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A Figura 33 apresenta os perfis para o tratamento 6 (tangente de 570m e raio de 370m). 

 

 

Figura 33 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 6 

 

A Figura 34 apresenta os perfis para o tratamento 7 (tangente de 50m e raio de 615m). 

 

 

Figura 34 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 7 
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A Figura 35 apresenta os perfis para o tratamento 8 (tangente de 310m e raio de 615m). 

 

 

Figura 35 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 8 

 

A Figura 36 apresenta os perfis para o tratamento 9 (tangente de 570m e raio de 615m). 

 

 

Figura 36 - Perfis de velocidades dos condutores no tratamento 9 
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Observa-se que nos tratamentos 1, 4 e 7, nos quais as tangentes de aproximação tinham valores 

menores (50 metros), os condutores, como esperado, não atingiram uma velocidade máxima 

antes do ponto de curva e tiveram então uma desaceleração.  

 

Ademais, alguns condutores conseguiram negociar com as curvas de menor raio (125 metros), 

mesmo que com o emprego de velocidade muito altas, o que é diferente do esperado ao se 

adotar uma superelevação menos permissiva a manobras assim. A explicação pode se dar pelo 

coeficiente de atrito disponível pela calibragem do modelo do veículo. 

 

O método 85MSR qualificava as consistências geométricas a partir do percentil 85 das 

diferenças máximas de velocidades experimentadas pelos condutores quando transitavam entre 

tangentes e as curvas subsequentes.  

 

Esse método encontrava essas diferenças a partir da velocidade máxima pontual registrada 

dentro das tangentes – a cada 50 metros, limitado a distâncias menores que 200 metros do ponto 

de curva – e da velocidade mínima registrada dentre 4 pontos do desenvolvimento das curvas 

– primeiro quarto da curva, meio da curva, terceiro quarto da curva e ponto de tangente.  

 

Para essa tese, adicionalmente, registrou-se o valor do 85MSR com todos os registros 

disponibilizados pelo simulador, apenas com a restrição da distância de 200 metros do ponto 

de curva. Esse será denominado 85MSR60. As diferenças registradas para cada tratamento estão 

apresentadas na sequência, da Tabela 23 a Tabela 31. 
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Tabela 23 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 1 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 72.4 77.4 77.2 82.3 75.6 71.6 75.2 71.5 -5.8 -5.7 

2 117.4 113.8 117.4 109.7 99.3 91.9 91.1 90.5 -26.3 -26.9 

3 97.9 95.7 97.9 89.6 85.2 81.3 88.2 81.0 -16.5 -16.8 

4 99.7 93.6 99.8 85.2 78.9 74.4 73.4 73.4 -26.2 -26.4 

5 85.0 88.8 88.7 89.7 90.6 90.5 95.5 88.8 1.0 0.1 

6 54.9 50.4 55.0 41.8 36.9 42.0 43.5 36.8 -18.0 -18.2 

7 82.2 82.3 84.6 75.4 73.9 79.6 86.0 73.6 -8.5 -11.0 

8 81.2 85.0 85.0 79.6 72.3 78.0 90.5 71.9 -12.8 -13.1 

9 100.6 93.4 100.6 68.4 67.2 74.6 87.1 66.1 -33.5 -34.6 

10 67.7 62.8 67.9 61.7 62.5 66.3 70.4 60.3 -6.0 -7.6 

11 64.6 67.4 67.4 58.6 62.3 68.9 77.4 56.6 -8.8 -10.8 

12 94.3 92.0 94.6 88.1 85.4 84.9 85.1 84.7 -9.4 -9.8 

13 101.0 94.0 101.1 87.2 83.3 80.1 77.6 77.6 -23.4 -23.5 

14 79.1 76.6 79.2 74.4 72.0 76.7 83.7 71.9 -7.1 -7.3 

15 95.9 91.1 96.0 86.4 81.3 78.1 77.9 77.2 -18.0 -18.8 

16 66.5 57.1 66.6 55.6 59.9 65.9 73.3 54.8 -10.9 -11.8 

17 125.0 110.8 125.0 82.9 69.8 70.0 80.0 68.4 -55.2 -56.7 

18 80.9 79.1 81.1 74.1 72.9 74.1 77.5 72.9 -7.9 -8.2 

19 67.8 69.9 69.9 71.4 72.7 74.1 75.5 69.9 1.5 0.0 

20 139.5 99.7 139.6 86.8 85.8 96.5 106.7 83.2 -53.7 -56.4 

21 93.3 88.2 93.3 83.0 77.2 72.8 74.4 72.8 -20.5 -20.6 

22 68.3 71.6 71.6 64.5 57.3 57.8 65.7 55.8 -14.3 -15.7 

23 79.7 83.1 83.0 79.8 77.1 80.0 85.3 76.8 -6.0 -6.3 

24 92.2 86.5 92.3 80.3 75.6 72.0 70.5 70.4 -21.7 -21.9 

25 85.9 82.7 85.9 79.5 75.9 72.6 73.3 72.3 -13.3 -13.6 

26 105.0 100.9 105.0 90.2 84.3 80.5 79.1 79.1 -25.9 -25.9 

27 80.4 83.2 83.6 79.4 79.0 84.0 93.7 78.2 -4.2 -5.4 

28 65.1 64.5 65.1 60.3 52.4 43.1 51.0 42.8 -22.0 -22.3 
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Tabela 24 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 2 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 200m TS - 150m TS - 100m TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 87.6 92.1 95.8 94.2 88.9 95.9 83.9 78.2 72.4 72.2 71.5 -22.0 -24.4 

2 117.8 115.4 110.7 105.3 91.2 118.3 83.9 78.6 83.0 93.1 78.1 -26.7 -40.2 

3 105.4 108.1 103.5 98.6 93.5 109.6 89.3 88.9 89.2 91.2 88.8 -9.7 -20.9 

4 98.0 95.3 95.5 95.5 91.3 101.0 80.1 74.8 71.0 71.3 70.5 -24.4 -30.5 

5 131.8 131.9 129.9 125.1 115.4 132.1 102.9 94.8 89.4 98.6 88.9 -35.7 -43.2 

6 103.0 98.5 93.8 89.2 83.8 109.3 77.3 69.6 61.5 55.5 55.1 -33.7 -54.2 

7 110.4 111.1 110.6 107.4 101.9 111.3 96.3 91.1 88.2 88.5 87.9 -19.2 -23.5 

8 128.4 129.8 128.1 119.3 105.7 130.3 98.4 92.7 92.0 97.5 91.9 -27.4 -38.4 

9 98.3 98.9 100.4 100.2 85.3 100.6 69.4 69.0 78.1 82.3 67.4 -31.2 -33.2 

10 77.5 72.7 70.6 70.3 71.9 91.9 74.7 68.7 65.9 67.5 65.9 -5.9 -26.0 

11 110.2 113.0 115.2 111.2 102.3 115.2 92.7 85.4 81.9 80.0 79.9 -31.2 -35.4 

12 92.9 93.3 93.9 94.4 93.0 94.6 88.8 85.0 82.0 81.8 81.8 -12.6 -12.8 

13 80.2 90.1 93.6 92.1 85.9 93.6 79.7 75.1 69.0 66.0 65.6 -26.0 -28.0 

14 137.6 134.2 130.5 126.7 122.8 144.6 119.1 110.7 82.3 78.8 78.0 -47.9 -66.6 

15 92.9 94.0 95.0 93.3 88.0 95.3 83.0 78.7 78.6 83.6 77.8 -14.8 -17.5 

16 81.9 82.5 82.4 74.7 66.3 83.6 57.7 55.3 63.2 67.3 55.1 -19.5 -28.5 

17 114.5 117.2 115.0 109.4 93.1 117.3 83.6 76.6 70.1 71.0 69.8 -39.3 -47.5 

18 120.9 117.6 113.4 104.6 96.8 120.9 92.3 86.8 81.7 80.6 80.4 -24.0 -40.5 

19 109.0 108.6 108.2 107.2 105.1 109.6 100.8 95.6 89.3 85.2 84.7 -22.1 -24.9 

20 126.5 133.1 128.3 119.9 101.3 133.1 90.9 87.5 91.4 101.3 84.2 -32.4 -48.9 

21 81.2 83.0 83.7 83.2 77.2 84.3 70.9 66.6 65.4 66.1 65.4 -17.8 -18.9 

22 92.1 87.4 84.4 80.5 74.8 95.0 68.8 66.3 65.4 70.9 65.1 -15.1 -29.9 

23 100.7 100.6 100.6 100.5 97.7 100.7 91.9 85.4 82.1 83.7 82.1 -18.4 -18.7 

24 101.6 101.2 100.8 100.2 99.5 101.6 97.1 91.1 83.8 82.3 82.3 -17.9 -19.3 

25 83.9 85.5 85.3 86.5 88.1 88.1 88.1 87.3 86.5 86.3 86.0 -1.8 -2.0 

26 104.5 106.2 107.5 105.0 100.5 107.5 96.0 90.7 86.3 82.6 82.3 -22.4 -25.2 

27 95.2 91.3 85.5 80.3 76.3 95.3 71.0 65.9 70.8 79.3 65.6 -14.5 -29.7 

28 111.8 110.8 104.5 99.7 88.4 113.0 81.7 74.1 67.2 65.8 65.6 -33.9 -47.3 
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Tabela 25 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 3 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 200m TS - 150m TS - 100m TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 108.0 107.9 106.0 103.5 98.7 110.9 94.2 79.9 77.2 78.4 77.2 -26.3 -33.7 

2 119.2 120.1 120.3 117.0 98.0 120.4 89.3 81.0 79.6 86.9 79.0 -37.4 -41.4 

3 92.4 90.9 90.4 91.7 88.6 110.0 83.6 80.0 79.2 85.7 77.2 -12.5 -32.7 

4 118.5 114.4 110.0 104.7 88.3 119.1 83.6 79.2 75.5 76.2 75.1 -29.2 -44.0 

5 130.9 130.1 126.1 120.5 102.7 131.0 95.3 88.7 83.7 84.6 83.3 -36.8 -47.7 

6 93.4 94.3 94.8 95.3 91.6 98.7 86.8 80.4 74.1 70.4 70.1 -24.9 -28.6 

7 113.5 108.6 103.4 98.2 92.9 119.0 88.3 83.0 80.3 81.7 80.1 -18.0 -38.9 

8 130.7 127.3 123.0 112.7 91.0 134.8 85.1 82.5 80.9 81.1 80.9 -31.7 -53.9 

9 107.3 107.1 106.3 103.4 98.6 108.1 88.7 76.5 70.2 65.7 65.2 -37.7 -42.9 

10 119.6 121.5 121.3 117.2 113.0 122.3 109.0 103.7 98.2 97.9 97.6 -19.3 -24.7 

11 89.1 84.8 82.9 84.5 76.9 96.1 65.0 55.1 64.8 64.9 54.4 -29.4 -41.7 

12 83.0 82.4 81.7 80.7 79.8 87.3 79.3 78.3 77.6 77.1 77.0 -3.7 -10.3 

13 100.7 101.3 100.7 97.7 91.3 101.4 85.4 78.0 73.2 75.9 73.1 -24.5 -28.3 

14 138.5 139.1 139.0 135.5 125.7 142.2 108.5 89.6 83.7 79.5 79.2 -56.0 -63.0 

15 110.9 112.2 109.1 104.6 99.8 112.3 95.5 89.8 84.7 85.0 83.9 -19.9 -28.4 

16 99.2 96.5 90.1 83.2 76.1 100.4 71.4 63.1 60.6 69.5 60.5 -22.6 -39.9 

17 112.5 112.6 112.7 107.8 95.9 114.0 83.8 76.5 70.7 71.9 69.8 -37.1 -44.2 

18 108.7 108.0 103.4 98.5 93.5 109.5 88.7 83.6 80.4 80.7 80.4 -18.1 -29.1 

19 79.8 81.2 82.9 83.8 80.3 84.5 73.6 68.8 66.5 67.5 66.5 -17.3 -18.0 

20 162.8 155.8 149.1 143.7 119.9 165.5 114.5 92.0 71.2 80.4 70.5 -72.6 -95.0 

21 117.2 113.4 109.0 104.5 99.7 122.4 95.2 89.4 85.8 83.7 83.4 -20.8 -39.0 

22 99.1 100.5 97.8 91.5 84.5 105.8 78.0 71.1 66.1 67.9 65.9 -25.5 -39.9 

23 99.0 100.7 102.1 97.1 90.7 102.2 84.7 77.5 76.3 79.2 76.0 -20.8 -26.1 

24 95.3 96.2 93.0 88.8 83.1 96.4 76.6 70.7 65.8 63.1 62.9 -25.7 -33.5 

25 108.7 108.3 107.3 103.9 99.1 108.7 94.6 89.0 83.6 81.4 81.2 -22.5 -27.5 

26 104.5 105.8 104.7 102.8 98.3 105.8 93.7 88.1 83.1 81.5 81.5 -21.3 -24.3 

27 103.3 102.7 101.8 100.5 96.9 118.0 92.5 87.5 88.9 94.5 86.9 -13.0 -31.1 

28 109.6 114.2 110.0 100.9 90.0 114.5 84.4 77.0 69.3 65.5 65.1 -35.4 -49.4 
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Tabela 26 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 4 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 104.5 105.0 105.0 97.9 97.8 100.9 104.0 96.4 -7.2 -8.6 

2 116.6 115.4 116.6 111.6 116.7 117.8 118.7 111.6 -5.0 -5.0 

3 99.2 96.7 99.2 93.4 95.9 96.3 97.9 92.0 -5.8 -7.2 

4 73.4 76.7 76.6 92.3 104.4 114.1 118.8 76.7 15.6 0.2 

5 128.0 123.1 128.1 114.6 112.7 112.8 114.0 112.6 -15.3 -15.5 

6 80.7 83.2 83.2 86.3 88.9 91.0 93.2 83.2 3.0 0.1 

7 109.6 109.6 109.7 109.0 104.1 98.6 101.5 98.2 -11.0 -11.4 

8 105.9 105.2 105.9 96.7 106.8 109.0 107.6 96.0 -9.2 -9.9 

9 82.9 87.7 87.6 93.4 98.9 103.3 105.5 87.7 5.7 0.0 

10 96.8 93.9 96.8 93.0 95.3 93.6 93.9 92.3 -3.8 -4.6 

11 105.4 99.7 105.5 87.0 81.4 83.8 87.3 80.1 -24.0 -25.4 

12 85.1 85.4 85.4 85.7 84.8 70.4 59.1 59.0 -26.3 -26.4 

13 96.4 92.9 96.4 89.4 97.5 104.1 101.6 87.7 -7.0 -8.8 

14 145.1 141.6 145.2 135.2 134.3 137.7 139.9 134.0 -10.8 -11.2 

15 108.0 103.6 108.1 96.8 95.4 96.0 97.5 95.2 -12.7 -13.0 

16 91.4 86.4 91.5 78.1 79.6 81.3 87.0 78.1 -13.4 -13.5 

17 71.7 77.1 77.0 88.5 102.1 112.8 119.4 77.1 11.4 0.1 

18 105.0 101.3 105.1 96.3 100.1 105.9 110.9 96.3 -8.8 -8.8 

19 106.5 102.3 106.5 92.4 87.3 91.7 97.0 87.3 -19.2 -19.2 

20 154.4 140.0 154.7 124.8 125.7 131.5 140.1 124.7 -29.6 -30.0 

21 66.3 67.1 67.0 71.5 81.8 92.2 92.9 67.1 4.4 0.0 

22 89.6 89.9 91.1 76.6 83.2 92.5 95.6 76.4 -13.3 -14.7 

23 99.0 98.9 99.0 98.7 98.4 98.0 97.8 97.8 -1.1 -1.2 

24 91.8 89.7 91.8 82.9 81.2 82.2 83.4 81.0 -10.6 -10.8 

25 106.2 106.7 106.9 98.1 89.4 91.6 99.3 87.4 -17.3 -19.5 

26 79.1 79.0 79.1 81.0 86.3 91.2 96.2 79.0 1.9 -0.2 

27 108.3 105.2 108.3 95.0 84.9 97.8 112.5 84.7 -23.4 -23.6 

28 89.8 84.5 89.9 76.4 77.4 80.7 85.1 75.2 -13.5 -14.7 
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Tabela 27 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 5 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 200m TS - 150m TS - 100m TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 103.3 105.9 106.9 107.2 107.4 107.5 102.8 95.3 96.4 98.4 95.2 -12.1 -12.3 

2 119.0 118.6 118.2 117.5 114.5 119.8 111.0 117.3 118.2 120.8 110.0 -6.5 -9.8 

3 103.8 110.8 106.5 102.0 97.6 110.8 88.6 89.3 97.9 98.6 88.1 -13.5 -22.7 

4 113.2 109.3 105.1 100.3 96.1 114.0 96.5 104.0 99.9 99.5 94.6 -3.8 -19.4 

5 135.4 134.4 130.7 125.4 115.3 135.5 99.8 107.3 112.2 121.3 99.8 -25.6 -35.7 

6 63.5 72.8 79.0 76.1 71.3 79.0 59.8 59.7 36.6 51.7 31.8 -39.5 -47.3 

7 108.1 108.0 107.1 106.2 104.7 108.2 100.7 99.0 101.2 105.7 98.9 -7.2 -9.2 

8 112.7 115.5 117.4 114.8 103.7 117.5 102.9 120.1 129.8 127.6 94.1 -11.9 -23.4 

9 106.0 106.3 104.9 100.1 94.5 107.7 83.9 95.7 105.9 106.7 83.7 -16.3 -24.0 

10 77.1 76.6 78.1 79.6 75.9 79.7 80.5 86.3 75.8 83.1 75.6 -3.8 -4.1 

11 97.4 97.1 89.7 83.4 79.6 97.6 84.5 82.8 86.4 96.4 78.7 -0.6 -18.9 

12 86.6 87.0 87.4 87.8 88.3 88.3 89.2 89.9 90.9 91.7 88.3 0.9 0.0 

13 90.1 94.3 98.1 100.0 96.5 100.0 90.6 97.9 104.2 107.9 90.4 -9.3 -9.5 

14 94.9 102.2 109.1 115.6 117.2 117.4 116.6 126.6 136.3 138.4 116.3 -0.6 -1.1 

15 107.7 108.2 105.9 101.2 96.3 108.2 85.8 75.8 73.8 90.6 69.8 -27.4 -38.4 

16 96.9 96.5 94.4 87.8 80.8 98.5 77.5 83.7 83.0 95.1 71.5 -10.3 -27.0 

17 145.6 141.1 136.6 131.8 126.9 150.3 111.5 107.6 115.7 125.3 106.9 -24.2 -43.4 

18 111.4 107.0 100.2 93.6 87.2 120.7 87.3 95.2 103.0 109.9 85.1 -6.3 -35.7 

19 108.1 104.1 100.4 95.9 90.9 113.8 80.9 79.4 85.0 91.1 79.1 -16.5 -34.7 

20 99.8 110.7 119.7 127.2 121.5 127.2 114.2 126.6 136.4 144.7 106.5 -13.0 -20.7 

21 104.3 100.5 99.2 99.4 99.0 110.1 92.8 89.7 92.2 95.5 89.4 -9.7 -20.7 

22 84.5 91.5 86.3 80.2 78.5 91.5 80.9 82.4 77.0 78.9 76.6 -3.1 -14.9 

23 95.4 95.9 96.6 97.3 98.0 98.0 99.5 97.0 97.3 98.7 96.4 -1.0 -1.6 

24 90.5 90.6 88.4 85.3 82.5 90.6 81.5 86.0 90.4 93.9 80.4 -3.9 -10.2 

25 110.6 110.9 110.6 109.8 105.5 111.0 95.7 94.1 98.4 101.6 92.8 -15.7 -18.2 

26 110.4 110.8 111.2 109.3 104.9 111.2 97.0 95.8 97.6 100.5 95.4 -13.5 -15.8 

27 105.6 107.0 107.5 107.9 104.7 107.9 94.3 91.6 91.8 102.4 89.1 -16.3 -18.8 

28 74.0 82.7 90.7 98.5 99.7 101.8 82.1 75.5 77.2 80.2 75.1 -24.2 -26.7 
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Tabela 28 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 6 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 200m TS - 150m TS - 100m TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 107.3 107.3 107.3 106.6 105.9 108.3 104.4 102.6 101.0 100.7 100.2 -6.0 -8.1 

2 119.9 118.3 116.7 115.1 112.6 125.5 105.5 110.7 113.4 116.3 105.5 -9.6 -20.0 

3 97.9 97.9 97.9 97.6 93.8 99.3 83.4 82.3 85.2 95.0 81.7 -15.3 -17.6 

4 120.5 117.2 113.0 108.6 104.1 121.7 97.6 100.1 105.1 109.9 97.4 -11.1 -24.3 

5 132.4 131.7 129.2 124.2 115.5 133.6 108.4 114.3 115.8 121.8 107.6 -15.8 -26.0 

6 93.4 94.5 96.6 98.1 98.4 103.0 89.6 83.8 80.3 78.5 78.5 -19.9 -24.5 

7 112.5 107.5 102.5 97.8 95.8 118.3 92.7 93.4 96.6 99.6 91.7 -5.2 -26.7 

8 108.5 110.3 111.3 109.8 104.8 111.4 98.5 100.7 96.2 96.9 95.4 -13.6 -16.0 

9 107.0 107.3 107.1 104.2 98.3 107.4 80.0 81.7 87.0 100.7 79.7 -24.2 -27.7 

10 92.0 88.8 83.8 78.2 73.3 109.4 69.9 74.8 78.8 78.2 69.9 -8.3 -39.4 

11 100.1 101.9 103.9 98.8 90.0 109.8 86.5 89.2 92.8 97.8 86.1 -12.3 -23.7 

12 78.7 78.4 78.2 77.9 77.6 104.5 72.7 70.8 75.3 86.3 70.6 -7.1 -33.9 

13 95.2 99.3 98.0 93.4 88.1 99.9 79.6 83.8 87.9 91.4 79.6 -13.8 -20.3 

14 149.4 146.1 142.5 140.0 137.3 165.7 129.7 126.2 129.6 134.5 126.2 -13.8 -39.4 

15 87.7 86.2 84.9 83.6 82.9 113.5 84.6 86.6 88.7 90.5 82.8 0.9 -30.7 

16 97.4 95.6 91.4 84.6 78.3 97.5 67.9 68.3 74.7 80.8 66.8 -16.7 -30.7 

17 119.5 118.5 113.6 108.0 101.6 121.8 88.1 104.4 119.5 129.3 88.1 -19.8 -33.7 

18 100.0 99.6 99.5 96.2 91.0 117.4 88.3 95.6 104.5 112.5 87.4 -7.9 -30.0 

19 107.7 109.2 110.3 106.9 102.3 110.3 92.4 87.6 92.3 96.6 87.3 -19.3 -23.0 

20 168.8 165.8 162.8 159.6 155.7 169.3 146.6 136.5 136.5 135.3 135.1 -24.3 -34.2 

21 93.9 96.1 98.3 98.6 93.6 101.0 86.9 90.2 97.7 99.6 86.9 -11.8 -14.1 

22 94.0 94.0 93.9 92.7 91.7 103.5 81.6 75.6 78.4 84.5 74.8 -17.1 -28.6 

23 93.6 95.2 96.8 96.9 95.0 100.9 95.4 96.9 98.4 101.6 94.5 -1.5 -6.4 

24 100.1 99.9 99.1 98.0 96.6 100.4 95.4 98.8 99.6 100.5 95.0 -2.6 -5.4 

25 116.4 115.1 113.3 110.5 106.0 116.6 97.3 92.0 97.0 106.2 91.8 -18.5 -24.9 

26 107.3 107.1 107.0 103.6 98.9 107.7 86.8 80.4 84.0 87.6 80.3 -23.2 -27.4 

27 111.1 106.6 101.9 97.0 91.9 119.8 82.4 87.1 95.2 106.4 81.2 -14.7 -38.6 

28 109.7 111.5 112.8 112.4 107.1 113.4 92.7 82.4 80.0 81.1 79.5 -32.4 -33.9 
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Tabela 29 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 7 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 104.7 104.6 105.5 104.7 103.4 103.1 104.4 103.1 -1.6 -2.4 

2 118.6 118.9 118.9 119.6 120.6 120.3 119.8 118.9 0.6 0.0 

3 92.1 94.3 95.4 100.7 95.9 99.5 104.8 93.3 1.5 -2.1 

4 118.4 114.4 118.5 103.8 106.2 110.6 114.5 103.3 -14.6 -15.2 

5 114.6 112.3 114.7 116.0 123.2 122.7 127.0 110.9 1.4 -3.8 

6 93.4 96.1 96.0 103.2 109.1 112.7 103.3 96.1 7.2 0.0 

7 107.5 104.2 107.5 101.5 103.8 106.0 108.6 101.1 -5.9 -6.4 

8 127.0 123.0 127.0 104.8 101.6 104.1 102.1 101.3 -25.4 -25.7 

9 65.0 71.2 71.5 95.9 111.4 104.8 99.9 71.2 24.7 -0.3 

10 108.9 106.6 108.9 97.6 98.5 103.6 109.1 96.9 -11.3 -12.0 

11 93.9 89.4 94.0 96.0 105.9 98.7 105.1 84.7 2.1 -9.3 

12 59.0 61.4 61.2 78.7 87.7 96.4 104.2 61.4 17.4 0.1 

13 66.5 78.0 77.7 111.0 122.9 117.0 104.7 78.0 26.6 0.3 

14 137.9 134.5 137.9 129.6 142.4 154.5 154.5 128.2 -8.2 -9.7 

15 97.6 98.1 98.1 99.9 101.9 104.0 106.1 98.1 1.7 0.0 

16 97.4 91.2 97.4 90.0 92.0 96.1 92.4 87.5 -7.4 -9.9 

17 73.1 83.1 83.0 104.3 113.7 111.7 110.1 83.1 21.2 0.1 

18 110.1 105.7 110.2 96.5 99.7 109.6 118.1 96.5 -13.5 -13.6 

19 109.5 109.7 109.7 106.4 105.5 106.7 109.7 105.4 -4.2 -4.3 

20 102.7 112.9 112.7 134.5 146.9 163.2 175.5 112.9 21.6 0.2 

21 83.3 80.9 83.4 79.7 90.2 88.2 78.8 77.3 -4.5 -6.1 

22 79.0 77.9 79.2 83.5 81.3 71.9 89.0 71.1 -7.1 -8.1 

23 96.6 96.5 96.6 96.3 96.3 96.8 98.3 96.2 -0.3 -0.4 

24 83.4 82.8 83.4 81.9 89.0 90.0 90.1 80.2 -1.6 -3.3 

25 106.8 103.4 106.9 98.8 100.5 102.5 106.1 98.5 -8.0 -8.4 

26 96.4 98.3 98.3 98.9 99.1 101.3 103.9 98.3 0.6 0.0 

27 106.1 107.3 107.3 108.8 103.5 99.7 110.6 99.7 -7.6 -7.7 

28 80.4 82.3 82.3 92.6 102.9 94.7 103.4 82.3 10.3 0.1 
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Tabela 30 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 8 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 200m TS - 150m TS - 100m TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 89.1 94.1 97.9 100.6 99.9 100.9 89.8 91.4 97.5 104.1 89.5 -10.8 -11.4 

2 117.6 121.5 120.3 118.0 115.1 122.1 122.2 119.9 118.8 116.7 114.9 -1.3 -7.2 

3 97.6 97.5 95.0 96.1 98.4 98.9 94.6 94.5 102.3 97.1 91.6 -3.9 -7.3 

4 76.9 80.0 83.0 85.9 88.1 88.0 100.2 109.7 107.9 100.5 88.1 12.1 0.1 

5 118.1 121.1 121.7 120.0 114.8 121.8 115.7 126.1 131.6 134.2 109.0 -4.4 -12.8 

6 73.1 79.6 85.3 88.1 86.8 89.0 84.5 84.4 84.6 93.0 84.4 -3.6 -4.6 

7 98.7 103.3 106.8 108.0 106.5 108.1 104.2 106.6 106.2 105.8 103.7 -3.8 -4.4 

8 103.0 105.4 107.5 107.2 102.1 108.0 96.1 100.8 105.1 106.0 94.2 -11.0 -13.9 

9 107.2 107.3 107.6 107.6 104.9 107.7 109.0 111.8 108.1 101.2 100.7 -6.4 -7.0 

10 93.7 98.1 101.0 103.7 103.0 104.0 99.4 100.6 105.1 108.9 99.2 -4.2 -4.7 

11 88.4 91.2 92.4 90.6 81.6 92.7 81.6 82.1 87.5 93.1 76.4 -9.0 -16.3 

12 81.9 82.0 82.1 82.3 82.5 82.5 84.6 87.0 90.6 94.2 82.5 2.1 0.0 

13 97.2 95.2 93.4 93.8 96.9 101.5 94.6 86.4 87.0 87.1 86.3 -10.5 -15.1 

14 141.1 143.8 146.5 146.4 144.4 147.1 135.6 142.0 150.0 145.6 135.3 -10.8 -11.8 

15 96.8 101.4 104.9 103.1 98.8 105.4 98.9 103.7 108.5 108.6 96.9 -4.2 -8.6 

16 84.1 85.6 84.3 78.4 74.4 85.9 75.9 82.1 87.6 93.3 72.1 -2.5 -13.8 

17 135.0 138.1 138.3 133.6 128.8 139.1 120.2 132.4 142.6 125.6 119.5 -13.4 -19.6 

18 95.1 100.7 102.8 101.8 97.0 103.5 95.9 107.2 117.2 121.2 92.4 -5.9 -11.1 

19 78.9 80.3 81.6 82.9 84.2 84.2 90.9 98.0 104.7 112.2 84.2 6.7 0.0 

20 210.4 209.5 205.9 199.9 190.9 210.9 174.4 166.0 162.5 164.5 161.6 -37.4 -49.4 

21 95.1 96.4 98.8 95.5 92.8 99.1 96.7 109.2 104.7 93.9 92.0 -1.5 -7.1 

22 93.2 96.9 100.6 98.9 89.1 101.5 79.8 90.8 81.6 89.2 77.3 -19.1 -24.2 

23 97.9 99.6 100.0 100.3 100.7 100.7 103.6 101.0 92.4 94.8 91.9 -8.3 -8.8 

24 85.7 88.1 90.1 89.3 84.8 90.3 79.8 87.1 91.3 91.9 77.6 -9.4 -12.8 

25 85.6 87.6 89.2 90.4 91.1 91.6 95.1 97.3 97.2 98.9 91.0 4.0 -0.6 

26 84.1 86.9 89.6 92.2 94.5 94.5 93.9 96.1 100.6 105.0 93.6 -0.6 -0.9 

27 111.8 112.6 111.4 107.9 103.8 112.7 101.8 109.1 106.1 105.9 100.6 -6.1 -12.1 

28 82.3 81.8 81.5 82.8 83.1 83.2 78.1 84.1 90.5 90.3 77.9 -5.0 -5.3 
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Tabela 31 – Diferenças de velocidade registradas no tratamento 9 

Condutor 
Tangente Curva 

MSR MSR60 
TS - 200m TS - 150m TS - 100m TS - 50m TS Máx 1/4 1/2 3/4 ST Mín 

1 105.0 104.9 105.2 105.6 105.3 108.3 96.0 97.0 104.3 103.3 91.5 -9.6 -16.8 

2 120.5 119.8 119.1 118.1 117.2 122.4 111.3 114.6 118.4 121.5 111.0 -6.9 -11.5 

3 95.0 96.4 97.9 99.4 100.8 100.8 94.0 96.9 96.4 99.1 92.0 -6.8 -8.8 

4 110.1 105.7 101.7 97.9 96.2 113.0 105.7 117.7 116.4 115.2 96.1 7.8 -16.8 

5 128.7 128.5 127.7 125.9 121.1 128.7 106.0 115.0 114.2 115.0 105.9 -19.9 -22.8 

6 101.7 104.4 105.8 107.2 105.5 107.8 92.7 79.0 73.6 80.3 73.1 -33.6 -34.8 

7 110.0 109.3 108.4 108.3 107.7 111.0 97.2 96.3 103.4 107.9 95.5 -12.0 -15.5 

8 112.9 114.3 116.3 114.4 108.9 116.8 97.9 106.9 110.7 112.0 97.6 -16.5 -19.2 

9 106.5 106.9 107.4 107.7 107.3 110.5 103.0 108.6 111.6 107.8 101.4 -4.7 -9.1 

10 96.2 96.1 96.5 96.0 94.7 97.1 91.5 89.8 96.5 97.5 88.2 -6.2 -8.9 

11 107.7 102.1 98.2 97.1 91.1 112.6 88.3 98.1 96.4 93.9 85.2 -8.8 -27.5 

12 74.8 79.1 82.8 85.9 87.2 87.2 90.2 88.9 87.0 85.2 85.2 -2.0 -2.0 

13 98.7 98.4 98.9 101.4 101.3 110.4 96.3 110.0 106.6 96.9 93.8 -5.0 -16.6 

14 154.5 153.7 152.7 150.7 147.5 155.7 136.3 141.5 144.9 144.9 135.6 -14.4 -20.2 

15 85.9 86.9 87.1 86.9 86.4 95.1 90.5 97.9 105.1 113.1 86.4 3.6 -8.8 

16 88.6 88.5 88.1 82.0 81.2 94.6 82.8 86.5 92.7 97.4 81.2 0.8 -13.4 

17 129.7 129.6 128.4 123.4 118.2 131.3 121.2 135.8 141.0 150.6 112.5 -2.2 -18.8 

18 107.5 109.7 111.8 110.6 106.1 114.2 96.7 102.5 108.7 110.7 96.6 -13.9 -17.6 

19 111.2 111.3 110.2 108.5 104.0 111.4 97.8 100.7 105.5 109.5 97.6 -10.7 -13.8 

20 163.6 159.7 155.6 151.5 146.3 167.0 134.6 152.3 167.4 156.0 134.3 -16.8 -32.7 

21 101.0 102.4 103.3 98.6 94.5 103.8 94.6 103.7 113.1 110.3 91.0 -3.9 -12.8 

22 109.0 104.5 99.7 93.3 88.0 118.9 85.0 92.4 85.4 91.4 83.0 -8.3 -35.9 

23 97.3 97.2 97.1 97.1 97.0 97.8 96.9 96.8 96.6 96.6 96.6 -0.5 -1.3 

24 93.0 97.1 100.3 99.1 95.7 100.6 84.9 86.9 90.5 98.5 84.5 -14.2 -16.1 

25 132.0 131.3 127.6 123.7 119.7 132.5 105.5 103.8 106.6 109.2 102.7 -19.9 -29.8 

26 97.5 99.3 101.4 103.2 100.9 103.3 100.0 103.7 107.6 109.4 98.0 -3.2 -5.3 

27 100.9 101.8 103.9 106.5 107.8 113.1 109.7 109.8 109.8 108.6 107.5 0.8 -5.6 

28 124.6 121.4 117.4 114.0 109.7 125.7 93.4 89.2 97.4 108.3 86.2 -24.8 -39.5 
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Já para a abordagem ∆V85, como fora apresentado na revisão, LAMM et al. (1990) calcularam 

as velocidades médias nos centros das curvas a partir do tempo que os veículos de passeio 

levavam para cumprir uma distância fixa de 150 pés (≈ 45.72 metros). Para comparar métodos, 

McFadden e Elefteriadou (2000) registraram essas velocidades a partir de medidas pontuais no 

centro dos elementos, com radares de mão. Esse ajuste também será adotado nesse trabalho, a 

fim, de ampliar as possibilidades de comparação com os dois métodos. Assim, a diferença de 

velocidade encontrada em cada tratamento (∆V) será igual a subtração da velocidade pontual 

registrada no centro da curva (∆Vc) pela velocidade pontual registrada no centro da tangente 

de aproximação (∆Vt). A Tabela 32 apresenta as diferenças para os primeiros três tratamentos 

e a Tabela 33  apresenta os resultados dos restantes. 

 

Tabela 32 – Diferenças de velocidade registradas nos tratamentos 1, 2 e 3 

Condutor 
Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 

∆Vt ∆Vc ∆V ∆Vt ∆Vc ∆V ∆Vt ∆Vc ∆V 

1 98.0 77.9 -20.1 105.1 80.6 -24.5 118.3 78.7 -39.6 

2 86.6 76.0 -10.6 120.4 89.5 -30.9 118.7 85.1 -33.6 

3 91.5 83.3 -8.2 107.5 83.4 -24.1 98.0 87.7 -10.3 

4 93.4 80.1 -13.3 102.5 75.5 -26.9 102.4 78.2 -24.2 

5 102.1 81.5 -20.6 113.8 92.4 -21.4 120.3 82.5 -37.8 

6 52.8 37.1 -15.7 99.1 69.1 -29.9 94.7 79.8 -14.9 

7 84.5 73.9 -10.6 111.1 90.8 -20.3 119.0 82.9 -36.1 

8 107.8 91.3 -16.5 106.0 80.7 -25.2 124.2 82.1 -42.1 

9 97.8 78.7 -19.0 106.0 80.2 -25.8 110.0 77.0 -33.0 

10 67.5 62.7 -4.8 73.0 68.3 -4.7 115.3 103.4 -11.9 

11 78.7 64.7 -14.0 89.4 62.8 -26.6 94.6 61.7 -32.9 

12 89.8 86.0 -3.8 88.3 85.0 -3.3 85.2 83.0 -2.1 

13 66.4 64.3 -2.0 81.2 74.5 -6.7 105.4 92.8 -12.6 

14 114.8 87.9 -26.9 137.2 94.7 -42.5 153.3 86.2 -67.2 

15 90.0 81.4 -8.6 111.5 87.7 -23.8 108.2 95.0 -13.2 

16 59.6 60.4 0.7 87.4 56.6 -30.8 90.7 59.8 -30.9 

17 113.0 71.8 -41.3 163.5 81.3 -82.2 134.6 92.9 -41.6 

18 81.0 73.0 -8.1 118.2 86.3 -31.9 102.9 83.3 -19.6 

19 92.6 77.3 -15.3 73.3 73.9 0.6 97.2 76.9 -20.3 

20 114.7 93.3 -21.4 134.2 94.2 -40.0 174.6 99.0 -75.7 

21 81.6 66.7 -14.8 88.7 64.3 -24.4 96.5 66.5 -30.0 

22 87.9 76.2 -11.7 87.6 69.1 -18.5 110.6 80.0 -30.6 

23 81.7 77.2 -4.4 100.6 85.0 -15.6 96.1 77.3 -18.8 

24 75.9 72.2 -3.6 98.5 82.5 -16.1 95.9 77.5 -18.5 

25 106.1 93.8 -12.3 110.1 88.5 -21.6 113.1 103.6 -9.5 

26 99.9 86.7 -13.2 113.5 86.8 -26.6 99.0 79.1 -19.9 

27 83.3 79.2 -4.1 91.8 65.8 -26.1 104.7 87.4 -17.3 

28 102.1 87.2 -14.9 113.4 89.6 -23.8 116.0 82.0 -34.0 
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Tabela 33 – Diferenças de velocidade registradas nos tratamentos restantes 

Condutor 
Tratamento 4 Tratamento 5 Tratamento 6 Tratamento 7 Tratamento 8 Tratamento 9 

∆Vt ∆Vc ∆V ∆Vt ∆Vc ∆V ∆Vt ∆Vc ∆V ∆Vt ∆Vc ∆V ∆Vt ∆Vc ∆V ∆Vt ∆Vc ∆V 

1 79.2 98.1 18.9 105.0 88.3 -16.7 117.5 92.9 -24.6 107.7 97.5 -10.2 90.9 94.7 3.8 87.3 98.1 10.8 

2 117.5 118.7 1.1 121.1 125.1 4.1 119.5 120.1 0.6 122.3 119.8 -2.5 120.8 119.3 -1.5 114.2 117.7 3.5 

3 100.7 97.4 -3.3 98.4 99.9 1.6 104.9 101.1 -3.8 91.6 100.7 9.1 97.7 101.0 3.2 95.1 100.7 5.7 

4 103.2 96.5 -6.6 109.6 102.9 -6.6 118.3 104.3 -14.0 102.4 106.5 4.0 98.6 120.4 21.8 106.4 115.7 9.3 

5 108.9 110.7 1.8 112.6 110.1 -2.5 122.4 112.5 -9.9 105.1 119.4 14.3 119.7 118.9 -0.9 118.6 120.7 2.1 

6 82.3 89.0 6.6 71.9 59.8 -12.0 92.9 83.7 -9.2 94.8 109.2 14.4 79.2 84.4 5.2 96.8 78.9 -17.9 

7 109.6 103.7 -5.9 108.0 99.0 -8.9 117.7 93.6 -24.1 105.9 103.8 -2.1 102.1 106.6 4.5 110.8 96.5 -14.4 

8 101.4 95.2 -6.1 114.5 100.6 -13.8 135.2 94.3 -40.9 81.1 104.4 23.3 123.4 112.9 -10.5 124.0 107.9 -16.1 

9 107.5 104.2 -3.3 105.1 90.3 -14.8 109.6 95.0 -14.5 93.8 111.6 17.8 107.8 106.9 -0.9 107.7 107.5 -0.2 

10 94.7 95.4 0.8 76.6 86.3 9.7 96.2 74.9 -21.3 108.2 98.5 -9.7 97.9 100.6 2.8 95.2 89.8 -5.4 

11 89.4 83.6 -5.8 81.5 85.8 4.3 99.7 87.1 -12.6 72.7 82.4 9.6 101.3 87.8 -13.5 101.4 93.8 -7.6 

12 95.6 94.9 -0.7 82.9 80.1 -2.8 92.3 86.3 -6.0 97.6 99.0 1.3 89.8 94.1 4.4 85.5 90.9 5.4 

13 115.2 110.8 -4.3 108.0 102.5 -5.5 104.1 105.2 1.2 105.8 101.7 -4.1 81.6 98.5 16.9 99.9 104.0 4.2 

14 97.0 115.3 18.3 148.5 121.5 -27.0 144.2 123.5 -20.7 76.7 112.3 35.6 137.4 150.9 13.5 134.7 142.7 8.0 

15 113.1 102.4 -10.7 113.3 108.1 -5.2 109.4 87.7 -21.7 113.4 118.5 5.1 114.2 110.4 -3.8 106.6 111.2 4.6 

16 67.3 82.0 14.7 95.4 81.6 -13.8 89.3 80.9 -8.3 91.7 84.7 -7.0 76.4 80.6 4.2 90.0 82.6 -7.4 

17 137.8 121.5 -16.4 163.3 109.3 -54.0 140.0 119.5 -20.5 92.0 131.1 39.1 167.7 172.0 4.2 176.3 150.6 -25.6 

18 102.5 99.8 -2.6 107.7 95.4 -12.3 103.7 95.3 -8.4 106.9 99.8 -7.1 101.0 107.4 6.4 104.5 102.4 -2.2 

19 99.1 95.3 -3.8 78.8 94.8 16.0 97.8 81.4 -16.4 87.6 98.8 11.3 99.7 98.4 -1.3 99.1 97.2 -1.8 

20 162.7 155.7 -7.0 198.4 151.1 -47.3 186.9 151.1 -35.8 211.1 169.8 -41.3 135.0 168.8 33.8 176.9 172.4 -4.5 

21 92.5 82.9 -9.6 90.4 85.8 -4.6 79.0 91.0 11.9 66.8 86.4 19.7 81.4 86.0 4.7 100.2 88.3 -11.9 

22 66.8 74.8 8.0 98.7 74.1 -24.6 112.9 79.8 -33.1 66.0 87.7 21.8 101.4 86.7 -14.7 115.6 78.8 -36.8 

23 98.9 98.4 -0.5 95.8 97.0 1.2 95.0 97.0 1.9 96.5 96.3 -0.3 99.6 100.9 1.3 97.4 96.8 -0.7 

24 98.1 90.2 -7.9 83.7 86.6 2.9 99.1 87.7 -11.4 89.4 94.2 4.8 94.7 94.9 0.2 98.9 99.9 1.0 

25 85.7 94.9 9.2 130.0 102.9 -27.1 117.7 102.1 -15.6 106.9 103.4 -3.5 87.9 99.9 11.9 109.2 109.6 0.5 

26 105.7 97.2 -8.5 105.4 102.8 -2.6 112.9 93.5 -19.5 117.9 100.1 -17.8 99.8 116.5 16.7 103.4 106.2 2.8 

27 107.2 84.8 -22.4 106.9 91.7 -15.2 117.1 87.2 -29.9 106.7 103.5 -3.3 112.6 109.1 -3.5 105.0 109.8 4.8 

28 84.0 90.1 6.1 117.4 96.8 -20.6 114.9 87.9 -27.0 68.8 86.3 17.5 125.6 106.0 -19.7 110.9 92.1 -18.9 
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4.3.2 Comparação caso a caso 

A fim de comparar o método proposto com a abordagem 85MSR e a 85MSR60, citadas 

anteriormente, primeiro avaliou-se a normalidade da distribuição das respostas dessas 

abordagens. No item anterior (5.2), mostrou-se necessária a transformação logarítmica dos 

escores relativos ao jerk mínimo para melhor se adequar à suposição da normalidade. A Figura 

23 apresentou essa distribuição transformada.  

 

A Figura 37 apresenta a distribuição para a abordagem 85MSR. Dentre as possibilidades 

estudadas para essa distribuição melhor se aproximar de uma normal, optou-se por excluir o 

condutor 20 da amostra (outra possibilidade era utilizar a raiz quadrada, porém essa medida 

acarretaria a exclusão de 30 valores maiores que zero, já que esses inflariam a extremidade 

esquerda da distribuição transformada). 

 

 
Figura 37 - Distribuição dos valores encontrados para a abordagem 85MSR 

 

Com essa exclusão, essa distribuição se aproximou mais da normal (curtose = 4.15 e assimetria 

= -0.28), o teste de Kolgomorov-Smirnov também não foi significativo (p = 0.053). A Figura 

38 apresenta a distribuição para a abordagem 85MSR60. Foi necessária a transformação dos 

valores a partir da raiz quadrada dos valores absolutos para se aproximar da normal. Isso fez 

com que a extremidade esquerda da distribuição ficasse ligeiramente inflada já que existiam 

valores maiores que zero (18). Porém, esses eram próximos de zero, 0.008 a 0.18. 
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Figura 38 - Distribuição dos valores encontrados para a abordagem 85MSR60 

 

Com a transformação, essa distribuição se aproximou da normal (curtose = 2.58 e assimetria = 

-0.34), o teste de Kolgomorov-Smirnov também não foi significativo (p = 0.062). Partiu-se então 

para a avaliação da suposição da normalidade para cada tratamento. A Tabela 34 traz a 

significância do teste de Kolgomorov-Smirnov para cada uma das combinações. 

 

Tabela 34 – Teste de normalidade para cada método em função do tratamento 

Método 
Kolgomorov-Smirnov [p] 

Rp-Tp Rp-Tm Rp-Tg Rm-Tp Rm-Tm Rm-Tg Rg-Tp Rg-Tm Rg-Tg 

85MSR 0. 200 0. 200 0. 200 0. 200 0.200 0.200 0.006 0.200 0.200 

sqrt (abs (85MSR60)) 0.200 0.200 0.200 0.036 0.200 0.049 0.015 0.137 0.200 

 

O teste mostrou que não se pode considerar que houve uma distribuição normal em alguns 

tratamentos. A análise de cada caso identificou alguns potenciais outliers, porém como esses 

condutores tiveram comportamento dentro do esperado nos outros tratamentos, a análise 

continuou com essa falha considerada. O teste de Levene demostrou que, entre tratamentos, as 

variâncias não eram significativamente diferentes (sqrt (abs (85MSR60)): F (8, 234) = 1.628, p 

> 0.05; 85MSR: F (8, 234) = 1.290, p > 0.05.  
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Partiu-se então para a análise da dispersão dos valores registrados para cada condutor. A Figura 

39 apresenta visualmente a relação dos valores encontrados para os métodos 85MSR e o jerk 

mínimo. Nesse gráfico, está presente uma reta que simboliza o ajuste linear desses pontos, bem 

como seus coeficientes de determinação (R²), de correlação de Person (R), o valor do teste de 

t de Student e a significância da correlação.  

 

 
Figura 39 – Dispersão dos pontos entre as respostas da abordagem 85MSR e da tese 

 

Apesar da correlação moderada dos pontos (-0.45), a determinação é baixa (0.21), distante do 

valor 1. A Figura 40 apresenta a mesma dispersão do gráfico anterior, agrupada em função do 

tratamento. 
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Figura 40 – Dispersão dos pontos por tratamento entre as abordagens 85MSR e da tese 

 

Quando as dispersões estão agrupadas em função dos tratamentos, parece haver um melhor 

ajuste dos pontos. Na sequência, a Figura 41 apresenta a dispersão dos valores encontrados 

para o método 85MSR60 e o jerk mínimo. A Figura 42 apresenta esses dados em função do 

tratamento. 

 

 
Figura 41 - Dispersão dos pontos entre as respostas da abordagem 85MSR60 e da tese 
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Figura 42 - Dispersão dos pontos por tratamento entre as abordagens 85MSR60 e da tese 

 

Apesar do valor dos coeficientes de correlação (0.46) e determinação (0.22) serem semelhantes 

aos da abordagem anterior, a qualidade desse ajuste pode estar comprometida pela influência 

da transformação utilizada. A dispersão por tratamento parece alimentar a impressão de que os 

pontos estão mais distantes da reta de ajuste. 

 

Os resultados da comparação de todos os pontos mostraram uma correlação moderada entre os 

métodos na comparação caso a caso. Para essas comparações foi utilizado o coeficiente de 

Pearson em função do número de pares (27) e da consideração da distribuição normal entre os 

métodos comparados. 
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4.3.3 Comparação do percentil 85 

Como abordado na revisão, os métodos tradicionais utilizavam o percentil 85 para avaliar a 

consistência dos elementos. A adoção dessa posição, proporcionaria a eliminação matemática 

de valores extremos e categorizaria um elemento em função de grande porção da população de 

condutores que passariam por aquela situação. Mesmo que a execução desse trabalho resultasse 

em uma amostra menor que os valores utilizados para análises da posição 85 (28 coletas << 100 

dados), partiu-se para essa comparação. Vale ressaltar que algumas referências (LAMM; 

CHOUEIRI, 1987; LAMM et al., 1990) utilizaram valores menores para calcular a velocidade 

operacional. Alguns modelos utilizaram entre 30 e 100 coletas, porém a acurácia desses poderia 

ser questionável (MISAGHI; HASSAN, 2005). 

 

Primeiro, construíram-se gráficos das funções empíricas cumulativas dos métodos comparados. 

A Figura 43 apresenta as respostas para o jerk mínimo em função dos tratamentos, com a 

transformação logarítmica natural. 

 

 
Figura 43 - Função de distribuição empírica cumulativa do jerk mínimo 85 

 

Observa-se que, na maioria dos casos, conforme o comprimento das tangentes de aproximação 

(colunas da esquerda para a direita) aumentou, diminuiu o valor do jerk mínimo 85 encontrado. 

De maneiras contrária, conforme aumentou o comprimento dos raios (linhas de cima para 

baixo), aumentou o valor do jerk mínimo 85 encontrado.  
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A Figura 44 apresenta a distribuição para a variável 85MSR. 

 
Figura 44 - Função de distribuição empírica cumulativa do 85MSR 

 

Essas distribuições tiveram semelhanças com as anteriores. A Figura 45 traz a distribuição para 

a variável 85MSR60. O tratamento “Rm-Tm” teve resposta diferente, a posição 85 dessa 

distribuição teve valor maior que o esperado. 

 

 
Figura 45 - Função de distribuição empírica cumulativa do 85MSR60 

 



108 
 

Como a abordagem ∆V85 adotava a diferença entre o percentil 85 da velocidade no meio da 

curva (Figura 46) e o percentil 85 da velocidade no meio da tangente de aproximação (Figura 

47), as duas distribuições serão apresentadas. Essas distribuições sofreram transformações a 

partir do logaritmo natural para se adequar à distribuição normal. 

 

 
Figura 46 - Função de distribuição empírica cumulativa do ∆V85 para o meio da curva 

 

 
Figura 47 - Função de distribuição empírica cumulativa do ∆V85 para o meio da tangente 
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As posições 85 das respostas pareceram se situar próximo do valor de quebra da distribuição, 

onde existia a inflexão da curva. Alguns tratamentos tiveram regiões mal definidas, ou seja, 

houve falha na distribuição. Ainda assim, as distribuições tiveram, na maioria dos tratamentos, 

o valor da posição 85 diminuindo de acordo: com o crescimento do comprimento das tangentes 

de aproximação e com a redução do comprimento dos raios.  

 

A Tabela 35 sintetiza os valores apresentados nas figuras anteriores e apresenta um valor de 

85MSRCAMPO, encontrado a partir do comprimento do Raio e da Tangente, oriundo de um 

modelo calibrado em campo (MCFADDEN; ELEFTERIADOU, 2000).  

 

Tabela 35 – Comparação dos valores encontrados 

Tratamento 
Rai Tan Jm85 85MSR 85MSR60 85MSRCAMPO ∆V85  

[m] [m] [m/s³] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]  

Rp-Tp 125 50 -16.13 -26.22 -26.36 -8.02 -18.65  

Rp-Tm 125 310 -22.90 -33.65 -47.11 -12.44 -28.39  

Rp-Tg 125 570 -28.86 -37.13 -47.51 -16.86 -27.28  

Rm-Tp 370 50 -7.59 -19.09 -19.45 -2.74 -2.07  

Rm-Tm 370 310 -15.91 -23.79 -35.64 -7.16 -11.61  

Rm-Tg 370 570 -19.56 -19.87 -33.92 -11.58 -10.17  

Rg-Tp 615 50 -7.86 -8.23 -9.92 -1.66 10.03  

Rg-Tm 615 310 -11.23 -10.84 -15.04 -6.08 -3.96  

Rg-Tg 615 570 -10.24 -16.79 -29.65 -10.50 -0.90  

 

Dessa tabela é interessante salientar que os tratamentos que continham os menores raios (fora 

dos limites mínimos recomendados por norma) registraram diferenças de velocidades 

operacionais (∆V85) maiores que os limites estipulados para se definir um projeto fraco. 

Observa-se ainda que os valores encontrados no simulador (85MSR) foram maiores que os 

calibrados em campo (85MSRCAMPO), esse fato já era esperado em função das diferenças 

comportamentais dos ambientes e dos critérios adotados nas duas pesquisas, porém existiu um 

relacionamento significante entre esses valores. Vale ressaltar ainda que as menores tangentes 

(tratamentos 1, 4 e 7) deveriam ser consideradas não-independentes, assim dever-se-ia 

considerar as velocidades no meio dos setores circulares das curvas anteriores para avaliar as 

diferenças de velocidades daquele trecho. Porém, em função da aleatoriedade imposta na 

atribuição da ordem das curvas para cada condutor da amostra, essa identificação seria 

impossível, assim realizou-se a correlação dos métodos com esses tratamentos e sem. Como a 

inclusão trouxe coeficientes de correlação menores, a análise seguiu sem a exclusão desses. A 

Tabela 36 apresenta a correlação entre os valores encontrados.  
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Tabela 36 – Correlações entre os métodos 

 85MSR 85MSR60 85MSRCAM ∆V85 

 r p r p r p r p 

Jm85 0.88 0.001 0.89 0.001 0.90 0.001 0.90 0.000 

85MSR   0.91 0.001 0.78 0.014 0.95 0.000 

85MSR60     0.89 0.001 0.87 0.002 

85MSRCAMPO       0.79 0.011 

 

Houve forte correlação entre as variáveis estudadas, na maioria dos casos, mesmo que com 

abordagens diferentes. Apesar da diferença de magnitude dos resultados encontrados em 

simulador e em campo, partiu-se para a calibração de um valor limite para caracterizar um 

elemento, assim como propuseram Lamm e Smith (1994). 

 

Em um dos critérios formulados pelos autores, uma diminuição maior que 20 km/h na 

velocidade operacional, entre dois elementos sucessivos, caracterizaria uma concepção de 

projeto fraca. E a diminuição entre 10 km/h e 20 km/h na velocidade operacional, entre dois 

elementos sucessivos, caracterizaria uma concepção de projeto razoável. Para tanto, esses 

valores foram adotados na tentativa de encontrar valores para o método proposto por essa tese, 

jerk mínimo 85. 

 

A Figura 48 apresenta a dispersão dos valores encontrados na Tabela 35 para a abordagem 

∆V85 e Jm85 extraídas da simulação. O gráfico apresenta ainda os coeficientes da reta de ajuste 

desses pontos (“a” e “b”), os coeficientes de determinação e de correlação de Pearson, a 

estatística Student t e a significância.  

 

Como a abordagem ∆V85 pressupunha que tangentes menores que 200m seriam dependentes e, 

em função da aleatorização dos tratamentos, as curvas anteriores a essas eram diferentes, optou-

se por avaliar a dispersão com esses pontos (marcados com cruzes vermelhas) e sem eles 

(Figura 49). 
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Figura 48 - Dispersão dos pontos entre as respostas da abordagem ∆V85 e da tese 

 

 
Figura 49 - Dispersão dos pontos entre as respostas da abordagem ∆V85 e da tese 

 

Em função dos limites encontrados, optou-se por manter os valores encontrados na Figura 48. 

Esses seriam muito próximos dos estimados na Figura 47 e ainda estariam a favor da segurança. 
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4.3.4 Considerações 

A análise dos resultados mostrou que existiram correlações moderadas dos métodos tradicionais 

com o método proposto por essa tese quando as respostas foram comparadas caso a caso. 

Quando foram considerados os valores do percentil 85, a correlação foi mais forte. Os valores 

encontrados no experimento para um dos métodos (85MSR) foi superior ao calibrado em campo 

por outros autores. 

 

Na tentativa de se encontrar um valor limite de jerk mínimo, como propuseram Lamm e Smith 

(1994), fez-se uma regressão com as respostas para ambos os métodos, advindos da simulação 

de direção.  Os valores limites encontrados se situaram próximos ao intervalo de confiança 

sugerido por Nygård (1999), -16.1 m/s3 a -8.7 m/s3, para conflitos sérios de tráfego. No campo, 

esses valores poderiam ser menores, em função da obtenção através do simulador de direção. 

 

Conclui-se que o método proposto tem similaridades relativas de respostas com os métodos 

tradicionais. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Essa tese investigou o uso da variável jerk como indicador de consistência geométrica para 

rodovias. Com esse intuito, propôs-se o desenvolvimento de um experimento controlado, do 

tipo fatorial completo, em simulador de direção estático para investigar essa hipótese. Através 

desse, foi possibilitada a realização dos seguintes objetivos específicos: 

 

• Avaliar a influência de características geométricas no jerk; 

• Comparar as respostas do indicador proposto com métodos tradicionais. 

 

Ao perfazer esses objetivos, os resultados encontrados fortaleceram a hipótese do uso dessa 

variável como indicador de consistência geométrica. As conclusões específicas, bem como as 

dificuldades e limitações, para cada um dos objetivos propostos foram: 

 

5.1 Conclusões específicas 

5.1.1 Avaliar a influência de características geométricas no jerk 

• A geometria da via teve efeito significativo nos valores mínimos de jerk. Quanto menor 

os comprimentos dos raios e maiores os comprimentos das tangentes de aproximação, 

menores os valores de jerk encontrados; 

• Não foi possível notar efeito da interação das duas variáveis, mas os efeitos principais 

delas foram estatisticamente significantes, principalmente com relação às diferenças das 

médias dos menores níveis (raios de 125 metros e tangentes de 50 metros) para os 

maiores (raios de 615 metros e tangentes de 570 metros); 

• Porém, os valores do jerk só foram significativamente diferentes para os níveis mais 

baixos das variáveis, que estariam inadequados para o projeto de acordo com as normas 

vigentes, ou seja, o uso dessa variável poderia ser melhor utilizado para o levantamento 

de pontos de erros de projeto. 

 

5.1.2 Comparar as respostas do indicador proposto com métodos tradicionais 

• O indicador proposto teve correlação moderada com os tradicionais quando comparados 

todos os valores absolutos; 
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• Quando comparados os valores do percentil 85, o método proposto e os tradicionais 

tiveram correlações muito fortes; 

• Os valores de diferenças de velocidades encontrados pelos modelos calibrados em 

campo, por outros autores, foram, aproximadamente, 3 vezes menores que os valores 

encontrados no simulador; 

• Quando se correlacionou os valores dos percentis 85 dessa tese com os estipulados pela 

abordagem ∆V85, encontrou-se os valores de -15,38 m/s3 e -21,67 m/s3 como limites 

para a identificação de projetos razoáveis e ruins. Mesmo com as limitações da pesquisa, 

esses valores se situaram próximos ao intervalo de confiança sugerido por Nygård 

(1999), -16.1 m/s3 a -8.7 m/s3, para conflitos sérios de tráfego. 

 

5.2 Dificuldades 

• A tarefa de encontrar o valor mínimo do jerk para cada tratamento de cada condutor não 

foi trivial. O efeito da mudança de marchas durante a condução dificultou o trabalho de 

identificar o jerk mínimo em cada trecho. Dentre as possibilidades testadas, utilizou-se 

a transformada contínua de Wavelet para a filtragem dos dados; 

• O grande banco de dados gerado pelo experimento impossibilitou o uso de planilhas 

eletrônicas típicas para a identificação das variáveis, foi necessário o aprendizado de 

linguagem de programação específica e o desenvolvimento de um algoritmo durante a 

realização da análise dos registros; 

• A necessidade da aleatorização da aplicação dos tratamentos à amostra, que é uma das 

bases do experimento controlado, dificultaram as possibilidades de comparação dos 

resultados dessa pesquisa com os métodos tradicionais; 

• Trabalhar entre duas áreas do conhecimento como a Estatística e a Engenharia não foi 

simples. Enquanto a primeira, principalmente com relação ao planejamento de 

experimentos, sinaliza para a redução de possibilidades de variáveis independentes 

(tanto em fatores como em níveis) a segunda deseja sempre a inserção de mais e mais 

incógnitas; 

• A falta de contato do pesquisador com experimentos controlados e, principalmente com 

os trâmites com a Plataforma Brasil, fizeram com que experimentos preliminares, de 

grande consumo de tempo, precisassem ser descartados por falta de rigor com a 

aleatoriedade e com os registros oficiais. 
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5.3 Limitações 

• O simulador de direção utilizado nesse experimento era de base fixa. Essa seria a maior 

limitação desse trabalho, poderia comprometer a confiança nos resultados desse. Porém, 

além de existirem na revisão trabalhos com a análise da variável jerk com a mesma base 

para outros fins, a comparação dos resultados finais com o trabalho de Nygard (1999) 

fomentaria certa segurança para as conclusões encontradas; 

• O modelo do veículo simulado, calibrado por profissionais especializados, poderia ter 

influência na capacidade dos condutores de negociarem com as curvas, como foi 

aventado com a percepção das altas velocidades adotadas por alguns condutores em 

tratamentos cujos comprimentos de raios e inclinações das pistas dificultariam o 

emprego dessas; 

• O ambiente simulado seria mais seguro que a condução em ambiente natural de tráfego. 

Isso possibilitaria o emprego de um comportamento menos seguro. Para tanto, realizou-

se um experimento fatorial completo com análise de variância de medidas repetidas. 

Mesmo assim, pode ter havido influência da percepção maior de segurança nas 

conduções; 

• A amostra era oriunda de pessoas pertencentes às dependências do departamento. A 

proximidade com a amostra poderia influenciar as respostas. Essa técnica de 

amostragem por conveniência era amplamente utilizada nos trabalhos revisados. 

Mesmo assim ela poderia influenciar os resultados; 

• Utilizaram-se algumas restrições na simulação, principalmente restrição de tráfego e 

sinalização de mudanças de alinhamento. Mesmo seguindo os padrões estabelecidos em 

norma, as sinalizações poderiam ter influência nos resultados. Como a inserção fora 

sugerida no processo de qualificação, as mesmas foram incluídas. O tráfego, no ensaio 

piloto, pareceria influir no comportamento dos condutores, os quais passariam a se 

comportar como em car-following e não em free-flow; 

• Os resultados precisariam ser avaliados também em campo. A comparação dos 

resultados em campo fortaleceria a hipótese levantada. Essa sugestão será melhor 

explicada no capítulo seguinte. 

 

 





117 
 

6. RECOMENDAÇÕES 

 

 

Essa tese fortaleceu os indícios de se utilizar a variável jerk como indicador de consistência 

geométrica para rodovias. Porém, esse trabalho se baseou nos resultados de um experimento 

controlado desenvolvido em simulador de direção. Assim, faz-se necessária a validação dessa 

conclusão em estudos de campo. 

 

Porém, a identificação do valor de jerk mínimo em campo ainda não é trivial. Ela é altamente 

influenciada por variáveis estranhas (como condições de tráfego). Para sua identificação, se faz 

necessário um estudo correlacional de maiores proporções, de preferência longitudinal, para 

melhor avaliar flutuações não explicadas.  

 

Para tanto, é necessário o desenvolvimento de um sistema de coleta de dados, ao mesmo tempo 

confiável e de distribuição em massa, como um aplicativo para smartphones. 

 

Sugere-se então, como agenda para futuras pesquisas, o desenvolvimento de um aplicativo para 

a coleta de dados com enfoque na variável jerk (obtida a partir de acelerômetros e 

georreferenciada a partir dos sistemas GNSS embarcados); a calibração e validação desse 

aplicativo; e o desenvolvimento de uma pesquisa correlacional baseada em coletas 

longitudinais. 
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APÊNDICE 

 

Os perfis de velocidade, de aceleração, de jerk e de velocidade do motor (RPM), bem como os 

valores das velocidades no meio das tangentes de aproximação, no meio das curvas horizontais, 

máximas nas tangentes de aproximação e mínimas nas curvas horizontais estão apresentadas na 

sequência, de acordo com o tratamento experimentado (Tabela 10)e do condutor da amostra: 
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