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RESUMO 

 

A reversão do sentido de fluxo em determinadas faixas de tráfego tem se apresentado como 

uma solução para os congestionamentos registrados nas cidades brasileiras nos horários de pico, 

no entanto, percebe-se a necessidade de uma sinalização abrangente e uniforme que, na sua 

regulamentação, contemple todas as necessidades de sinalização para que os motoristas sintam 

confiança e segurança ao interagir com ela. Utilizando um simulador de direção de baixo nível, 

desenvolvido especialmente para esta pesquisa, foram realizados testes de usabilidade para 

medir a eficácia, a eficiência e a satisfação, diante da sinalização de controle das faixas 

reversíveis, conforme regulamentações em vigor no Brasil as quais especificam apenas a 

marcação horizontal e os sinais luminosos dos semáforos. As infrações cometidas pelos 

participantes durante o percurso por três diferentes pistas, os relatos gravados durantes os testes 

e os questionários de satisfação aplicados ao final foram tomados como medidas de usabilidade. 

Os resultados indicam que são necessárias adequações na regulamentação e correspondente 

revisão de práticas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para que os motoristas 

adquiram familiaridade com o tema faixas reversíveis e os elementos de sinalização sejam 

suficientemente compreensíveis. 

 

Palavras-chave: Sinalização de trânsito. Faixas reversíveis. Usabilidade. Simuladores de direção. Unity 

3D©. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The reversal of the flow direction in certain traffic lanes has been presented as a solution to 

traffic congestion registered in Brazilian cities at rush hour, however, we see the need for a 

comprehensive and uniform sign that, in its regulations, contemplate all sign needs for drivers 

feeling trust and confidence to interact with it. Using a low-level driving simulator, developed 

especially for this research, usability tests were performed to measure the effectiveness, 

efficiency and satisfaction at the sign control of reversible lanes according to regulations ruling 

in Brazil which only specify the horizontal markings and the light signals of the traffic lights. 

Infractions committed by the participants during the way for three different tracks, reports 

recorded during the tests and satisfaction questionnaires applied in the end of them were taken 

as usability measures. The results indicate that are necessary adjustments in the regulations 

and corresponding revision of practices to obtain the National driver's license for drivers to 

acquire familiarity with the subject reversible lanes and signaling elements are sufficiently 

comprehensible. 

 

Keywords: Traffic sign. Reversible lanes. Usability. Driver simulators. Unity 3D©. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho investiga a eficácia da sinalização aplicada às faixas de tráfego 

que sofrem reversão no sentido de fluxo em determinado horário do dia, normalmente no 

horário de pico. 

Adotada como medida mitigadora aos constantes congestionamentos das grandes 

cidades do Brasil e do mundo, as faixas reversíveis promovem um uso otimizado das vias 

existentes, mostrando-se uma boa solução a curto prazo. 

Na reversão, uma via de sentido único de circulação pode se transformar numa via 

de sentido duplo e, com isso, ocorre o incremento do risco de colisão frontal. A sinalização tem 

papel fundamental para evitar esse tipo de acidente, é através dela que o usuário será informado 

qual o sentido de tráfego em operação em determinado momento. 

Apesar de haver regulamentações no Brasil e no mundo sobre o tema, a revisão da 

literatura mostrou um uso diverso de sinais entre países e num mesmo país. Essa última situação 

é decorrente das lacunas existentes nas regulamentações, as quais não contemplam as diversas 

configurações de reversão possíveis, por exemplo, a reversão em pistas separadas por um 

canteiro central. 

No Brasil, o sistema de sinalização de faixas reversíveis regulamenta apenas as 

marcas pintadas sobre o pavimento e os sinais luminosos dos semáforos, não sendo 

especificadas placas ou outros dispositivos. Contudo, a prática nacional revela um uso maior 

de cones do que de semáforos, além do uso de placas de advertência e de regulamentação sem 

a devida padronização. 

Utilizando um simulador de direção veicular, especialmente desenvolvido para esta 

pesquisa, foram realizados testes de usabilidade a fim de avaliar a sinalização praticada e a 

regulamentada no Brasil. Os elementos foram inseridos em ambientes virtuais e percorridos 

pelos usuários, experimentando horários com a faixa reversível aberta e com a reversível 

fechada. 

Os dados coletados durante o uso do simulador e através dos questionários pré e 

pós-teste foram utilizados para medir a usabilidade e identificar os gargalos no processamento 

da informação na mente humana, além de verificar a influência das variáveis pessoais dos 

participantes. 
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Os resultados apontam para a necessidade de revisão e complementação das 

regulamentações, em especial os manuais de sinalização, de forma a promover uma sinalização 

uniforme, compreensível, eficaz, eficiente e satisfatória. 

Ao final, são recomendadas adequações no conteúdo e nos procedimentos para 

obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, de forma a contemplar devidamente o tema 

faixas reversíveis e seus elementos de sinalização. 

 

1.1 Justificativa 

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015b), o trânsito mata 

mais do que arma de fogo e câncer. Em 2014, foram 42.368 mortes em acidentes de trânsito 

contra 42.291 decorrentes de disparos de arma de fogo e 39.936 por câncer dos brônquios, 

pulmões e de mama. 

Gráfico 1 - Causas externas de morbidade e de mortalidade, CID-10 do ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015b). 

O transporte de cargas pelas rodovias federais contribui para o elevado número de 

acidentes envolvendo motoristas profissionais. Em 2010, segundo dados do Departamento de 

Polícia Rodoviária Federal (BRASIL, 2012), foram 99.004 acidentes (31,16%) envolvendo 

veículos cuja finalidade era de carga ou de transporte coletivo. 
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Os acidentes ocorrem, em sua maioria, nas zonas urbanas, inclusive nas rodovias 

federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (BRASIL, 2011b), em 2010 foram 96.986 

acidentes em travessias urbanas enquanto que em localidades rurais foram 85.914. 

Em zonas urbanas, a maioria dos acidentes de trânsito fatais ocorre por 

atropelamento, colisão contra outro veículo ou choque com objeto fixo. Nos estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, estados com maior número de faixas reversíveis em operação no Brasil, 

as colisões representam 25,4% (PINTO e GONÇALVES, 2012) e 28,3% (COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO, 2014) das mortes no trânsito, 

respectivamente. 

As colisões estão relacionadas à variação de velocidade e mudança de direção do 

veículo, um risco em qualquer ambiente de circulação viária, inclusive em pistas com faixa 

reversível. 

As colisões traseiras são as mais comuns nas faixas reversíveis e ocorrem quando 

um condutor sem familiaridade ou experiência com as faixas reversíveis freia ou desacelera 

abruptamente o veículo ao se deparar com o bloqueio da via, sofrendo colisão traseira dos 

condutores que conhecem o trecho revertido e sabem que ele oferece possibilidade de desvio 

(MARKOVETZ, 1995 apud NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH 

PROGRAM, 2004, p. 31). 

No Brasil, não foram encontradas estatísticas de acidentes relacionados diretamente 

ao uso de faixas reversíveis. Contudo, alguns logradouros da cidade do Rio de Janeiro que 

possuem operação de reversão de faixas se destacam em número de acidentes fatais, o que não 

descarta a relação, mesmo que indireta, com a ativação das faixas reversíveis. 

Tabela 1 - Vítimas de homicídio e de lesão de trânsito em avenidas com faixas reversíveis no ano de 2011.  

Local 
Vítimas de 

homicídio culposo 
Ranking 

Vítimas de 
Lesão culposa 

Ranking 

Av. Presidente Vargas 19 2º 441 3º 

Av. Dom Hélder Câmara 15 4º 387 4º 

Via Expressa Linha Amarela - - 301 6º 

Av. Lúcio Costa 9 10º 119 18º 

Avenida Rodrigues Alves - - 116 19º 

Fonte: (PINTO e GONÇALVES, 2012). 
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Nesse sentido, o estudo ora proposto pretende contribuir para que o tráfego pelas 

faixas reversíveis se torne mais seguro e que prevaleça o benefício principal advindo com sua 

implantação: ampliação da capacidade da via sem a necessidade de obras de infraestrutura para 

construção de novas faixas de tráfego. 

 

1.2 Problema 

A compreensão da mensagem que cada sinal de trânsito transmite e a obediência a 

esta mensagem é um dos princípios para a circulação segura de motoristas, motociclistas, 

ciclistas e pedestres pelas vias de trânsito. As falhas na interpretação da sinalização de trânsito 

podem causar desde pequenas colisões a acidentes fatais. 

No Brasil, apesar dos elementos de sinalização serem objeto de estudo teórico e 

prático, visando a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), isso não garante que o 

motorista habilitado, portador da CNH, compreenda todos os sinais de trânsito regulamentados. 

Este problema é maior entre os sinais de trânsito utilizados com menor frequência, 

dentre eles os que sinalizam a circulação pelas faixas reversíveis. Além da memória, outros 

aspectos influenciam a compreensão desses sinais, dentre os quais destacamos: 

 A avaliação da eficácia informacional do sinal, antes da sua adoção universal; 

 A experimentação dos sinais em um contexto de uso real ou simulado, durante 

as aulas práticas das autoescolas. 

No caso das faixas reversíveis, a falta de compreensão dos sinais de controle pode 

levar o motorista a trafegar pela contramão, o que representa um risco iminente de colisão 

frontal contra outro veículo. Este risco é maior entre os motoristas que nunca trafegaram por 

uma faixa reversível, os quais desconhecem, na prática, o significado da reversão de sentido de 

fluxo. 

Os sinais de controle podem se apresentar através da sinalização horizontal, linhas 

sobre o pavimento; vertical, símbolos em placas; semafórica, símbolos em focos luminosos; e 

dispositivos auxiliares, tais como cones. 
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Dada a sua importância, a compreensão desses símbolos, principalmente por 

usuários que não têm familiaridade com eles, precisa ser verificada através de testes de 

usabilidade e teorias cognitivas da ergonomia informacional. 

Os testes de usabilidade são importantes para “verificar os níveis de entendimento 

do aviso, afinal os símbolos devem servir aos propósitos de comunicação e advertência nas 

diversas culturas e regulamentações.” (MEDEIROS, VILLELA e PEREIRA, 2010, p. 42). 

Os testes de usabilidade são recomendáveis, pelo fato de muitos símbolos não 

estarem atendendo às expectativas de seus usuários, sendo necessário um maior cuidado na 

elaboração e adoção destes. 

 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral do estudo é avaliar a sinalização de trânsito específica das faixas 

de tráfego reversíveis, tanto as sinalizadas por cones quanto as sinalizadas por semáforos, sob 

os aspectos da eficácia, eficiência e satisfação através de testes de usabilidade em ambientes 

virtuais simulados. 

Para atingir esse objetivo geral, o estudo passa pelos seguintes objetivos 

específicos: 

 Desenvolvimento de um simulador de direção que possibilite a variação da 

sinalização numa mesma pista; 

 Provocar nos participantes da pesquisa a experiência de trafegar por pistas que 

têm faixas reversíveis; 

 Verificar a eficácia da sinalização de controle das faixas reversíveis sinalizada 

por cones, adotada em duas avenidas brasileiras; 

 Verificar a eficácia da sinalização de controle das faixas reversíveis sinalizada 

por meio de semáforos, proposta em duas avenidas brasileiras, conforme 

regulamentação; 

 Promover aos participantes da pesquisa a aprendizagem da sinalização utilizada 

nas faixas reversíveis; 
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 Verificar a compreensão dos usuários quanto à definição e ao funcionamento das 

faixas reversíveis; 

 Verificar a compreensão dos usuários quanto à marcação de faixa reversível no 

contra fluxo (MFR). 

Os objetivos operacionais consistem em realizar uma revisão bibliográfica que 

permita: 

 Desenvolver um simulador de direção como instrumento de um teste de 

usabilidade de sinalização; 

 Estabelecer critérios ergonômicos para medir a usabilidade dos sinais que 

compõem a sinalização das faixas reversíveis; 

  Alimentar o simulador com os sinais adotados e os regulamentados no Brasil; 

 Estabelecer um comparativo com práticas, pesquisas e regulamentações de outros 

países. 

 

1.4 Hipóteses 

A partir de uma amostragem estratificada, com base na distribuição da população 

de motoristas norte rio-grandenses, estado no qual não há faixas reversíveis em operação, foram 

levantadas as seguintes hipóteses: 

 Hipótese alternativa (h1) – A eficácia da sinalização de trânsito depende da 

familiaridade que o motorista tem com os elementos que a compõe (horizontais, 

verticais, semafóricos e auxiliares). 

 Hipótese nula (h0) - A eficácia da sinalização de trânsito não depende da 

familiaridade que o motorista tem com os elementos que a compõe (horizontais, 

verticais, semafóricos e auxiliares). 

A familiaridade tratada nesse trabalho se refere a algo familiar, ou seja, algo do qual 

se tem algum conhecimento prévio. 
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As hipóteses serão verificadas através das variáveis independentes, relacionadas 

aos sinais de trânsito, e as dependentes, relacionadas às infrações cometidas durante os testes 

de usabilidade. 

 

1.5 Limites do trabalho 

A revisão de literatura sobre sinalização e usabilidade limitou-se a direcionar o 

estudo da sinalização das faixas reversíveis às definições e conceitos da Ergonomia 

informacional e do Ergodesign. 

O uso de equipamentos de rastreio do olhar (eye tracking), poderia fornecer 

informações mais precisas quanto à fixação do olhar nos elementos de sinalização e, assim, 

esclarecer melhor se o participante viu ou não os elementos: semáforos, pinturas no pavimento, 

placas e cones. 

Quanto ao simulador, uma cabine e monitores laterais poderiam aumentar a 

sensação de realismo e melhorar a imersão. 

Foram simulados e testados apenas os sinais relativos às faixas reversíveis, 

adotados e regulamentados no Brasil. Não foram simuladas condições climáticas como chuva 

e neblina. 

O número de cenários escolhidos para teste foi condicionado ao tempo total de 

duração dos testes, estimado em 15 minutos, tempo considerado adequado para evitar a 

ocorrência de enjoos entre os participantes. Desse modo, a influência do horário noturno na 

percepção da sinalização foi avaliada apenas no ambiente virtual de controle. 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado em 9 capítulos, sendo o primeiro a introdução, no qual 

são apresentados: justificativa, problema, objetivos e hipóteses, além de uma breve síntese do 

conteúdo do trabalho. 
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O capítulo 2 apresenta as definições e conceitos do Ergodesign, a ergonomia 

informacional e a sinalização de trânsito para, no capítulo 3, serem detalhadas como as faixas 

reversíveis são sinalizadas no Brasil e no mundo. No capítulo 4 são apresentados os testes de 

usabilidade e o uso de simuladores de direção como instrumentos de pesquisa, encerrando o 

referencial teórico. 

No capítulo 5 é apresentada a metodologia utilizada para testar a sinalização para, 

no capítulo 6, ser detalhada a metodologia utilizada para o desenvolvimento do simulador de 

direção. 

O capítulo 7 traz os resultados dos testes de sinalização utilizando o simulador de 

direção, os quais são discutidos no capítulo 8. 

Por fim, o capítulo 9 traz as conclusões da pesquisa e as recomendações para 

pesquisas futuras. 

Figura 1 - Fluxograma de relacionamento entre os capítulos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  



23 

 

2 ERGODESIGN 

Ergodesign é um conceito que “reside na harmonização criativa e fusão da 

ergonomia com o design para uma abordagem mais compatível e integrada entre a teoria da 

ergonomia e a aplicação do design coexistindo de forma iterativa e sem problemas.” (YAP, 

2011, p. 6). 

Como conceito, o Ergodesign reforça a inclusão dos aspectos próprios dos usuários 

às atividades de design, aproximando cada vez mais o design das necessidades dos seus 

usuários, sejam elas físicas, cognitivas ou organizacionais. 

Dessa forma, uma pesquisa sobre sinalização deve contemplar os aspectos 

ergonômicos que norteiam a tomada de decisão com base nas teorias cognitivas e 

informacionais. 

 

2.1 Ergonomia cognitiva 

Ergonomia Cognitiva é um ramo da Ergonomia que 

[...] ocupa-se dos processos mentais, como a percepção, memória, raciocínio 

e resposta motora, relacionados com as interações entre as pessoas e outros 

elementos de um sistema. Os tópicos relevantes incluem a carga mental, 

tomada de decisões, interação homem-computador, estresse e treinamento. 

(IIDA, 2005, p. 3) 

Segundo a teoria da carga cognitiva, a aprendizagem tem a função de armazenar 

informações na memória de longo prazo, minimizando substancialmente a sobrecarga da 

memória operacional. (SWELLER, 1994, p. 299). 

O esforço mental pode ser caracterizado como sendo um estado composto, ou 

conjunto de estados mentais que medeia a performance humana em tarefas perceptivas, 

cognitivas e motoras relacionadas à exigência objetiva da tarefa, a aplicação mental individual 

para cumprir com essas exigências, a performance na execução da tarefa e a percepção 

individual subjetiva do esforço. As fontes desse esforço podem ser endógenas - reflete a 

aplicação voluntária da pessoa e suas estratégias; ou exógenas - derivadas do esforço associado 

a uma tarefa ou pressão do tempo. (RAMACHANDRAN, 2002 apud SOUSA, 2009). 
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A percepção é acompanhada da sensação, num fenômeno que capta um estímulo 

ambiental e transforma-o em cognição. A sensação é um processo essencialmente biológico de 

captação de energia ambiental e a percepção é o resultado do processamento do estímulo 

sensorial. “Quando se fala em percepção, ela engloba também a fase preliminar da sensação” 

(IIDA, 2005, p. 259). 

Dessa forma, o processo de percepção ocorre em dois estágios: a pré-atenção e a 

atenção. 

No primeiro identifica-se que “algo” diferente no ambiente chama a atenção, 

se algum dado particular sobre tal objeto desperta interesse através, por 

exemplo, de cores salientes, passa-se ao segundo estágio. No estágio de 

atenção há uma focalização naqueles aspectos antes vistos como interessantes, 

acontecendo assim, um reconhecimento, caso as informações recebidas 

encontrem uma relação com informações armazenadas na memória (IIDA, 

2005, p. 259). 

No tratamento da informação visual “há uma organização segundo os níveis: neuro-

sensorial, perceptivo e cognitivo.” (CYBIS, 1994, p. 7). 

 

2.1.1 Tomada de decisão 

Rasmussen (1983) descreveu três níveis de relação entre o comportamento e o 

controle cognitivo, de acordo com a situação que se apresenta: 

 Skill-Based Behavior (SBB) – o comportamento é baseado em habilidades em 

situações de rotina ou previsíveis e as respostas psicomotoras se dão de modo 

inconsciente; 

 Rule-Based Behavior (RBB) – o comportamento é baseado em regras em 

situações de não rotina ou familiares após treinamento e as ações já se dão de 

modo consciente.  

 Knowledge-Based Behavior (KBB) – o comportamento é baseado em 

conhecimento em situações inusitadas e as ações também se dão de modo 

consciente. 

Na execução de uma tarefa, a decisão depende da adequada compreensão da 

situação, que se processa cognitivamente em três níveis. No primeiro nível, ocorre a percepção 
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do estado, atributos e dinâmica dos elementos relevantes no ambiente; o segundo, incluiu uma 

compreensão da importância dos referidos elementos, tendo em conta os objetivos da operação; 

e, no terceiro, tem-se a capacidade de projetar as futuras ações dos elementos no ambiente. 

(ENDSLEY, 1995). 

Integrando os níveis de compreensão da situação ou consciência situacional e o 

controle cognitivo demandado, Henriqson, Carim Junior, et al., (2009) propôs e aplicou com 

pilotos de aviões um novo modelo teórico no qual a gestão de recursos cognitivos precede os 

modos de controle cognitivo. 

Figura 2 - Modelo teórico de gestão de recursos e modos de controle cognitivo. 

 

Fonte: (HENRIQSON, CARIM JUNIOR, et al., 2009). 

Apesar dos resultados apontarem que dos quatro erros três foram derivados de 

quebras no processo de compartilhamento da consciência situacional, o autor também não 

descarta a influência de fatores de complexidade envolvidos na tarefa. (HENRIQSON, CARIM 

JUNIOR, et al., 2009). 

 Segundo (PETTENDORFER, 2006, p. 92), “é necessário estar ciente do risco e 

aceitar o risco como pessoal para que haja a tomada de decisões e, finalmente, um 

comportamento defensivo.” 

Aplicando o modelo SRK (Skill – Rule – Knowledge) de Rasmussen para o caso do 

motorista em um ambiente de tráfego, Mont’alvão (2001 apud PETTENDORFER, 2006, p. 95) 

associou os comportamentos da seguinte forma: 

 com base nas habilidades - acionamentos de controles manuais e com os 

pés; 

 com base nas regras - interpretações das sinalizações vertical e horizontal; 

 com base no conhecimento - tomada de decisões durante a atividade de 

dirigir como, por exemplo, avançar ou não um sinal vermelho. 
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2.1.2 Ergonomia informacional 

A ergonomia informacional nasce dos estudos ergonômicos da informação, 

contemplando 

[...] a cognição e a percepção, além de abranger aspectos da linguagem verbal 

e iconográfica e o estudo dos canais de comunicação do ser humano (Martins 

e Moraes, 2002), levando em consideração, segundo Epstein (1995) a: (i) 

visibilidade, (ii) legibilidade e (iii) compreensibilidade ou leiturabilidade. 

(CAVALCANTI, SOARES e SPINILLO, 2009, p. 4). 

O objeto de estudo da ergonomia informacional trata da interface do sujeito com a 

informação, sempre considerando a relação homem-tarefa-máquina, podendo se apresentar 

como: “orientação espacial (sinalização); uso e instruções de produtos ou avisos e 

advertências.” (FORMIGA, 2012, p. 31). 

Por representar a forma como as informações são processadas na mente humana, o 

modelo teórico da psicologia cognitiva Communication - Human Information Processing (C-

HIP) é muito utilizado nos estudos de Ergonomia Informacional, especialmente na sinalização 

de advertências. (WOGALTER, 2006). 

Figura 3 - Modelo Communication - Human Information Processing (C-HIP). 

 

Fonte: Adaptada de Wogalter (2006, p. 52). 
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No modelo C-HIP temos, basicamente, a fonte da informação, o canal pelo qual as 

informações são transmitidas e o receptor. Este último possui seis estágios distintos: estímulo 

da atenção, manutenção da atenção, compreensão e memória, atitudes e crenças, motivação e 

comportamento. (WOGALTER, 2006). 

O modelo considera as variáveis demográficas e pessoais do receptor e os estímulos 

do meio ambiente, tais como outras pessoas, objetos, luzes, sons, etc. Também inclui retornos 

a estágios anteriores e revela a importância do meio ambiente na retroalimentação da 

informação de acordo com o comportamento do receptor. (WOGALTER, 2006). 

De acordo com Oliveira (2009, p. 40), o uso do modelo C-HIP “pode auxiliar na 

análise de como a informação, após ser percebida, lida e processada pelo humano, pode 

influenciar ou não o seu comportamento.” 

O modelo C-HIP pode ajudar a identificar os gargalos no processamento da 

informação e sugerir soluções que permitam a continuidade para os estágios subsequentes, 

podendo ser avaliado nas sinalizações de advertências os estágios (WOGALTER, 2006, p. 59):  

 Estímulo à atenção - saber se os usuários finais veem ou ouvem os avisos. 

A resposta poderia ser obtida pela colocação de um aviso solicitando que 

as pessoas realizassem uma tarefa relevante e em seguida perguntar se elas 

viram a advertência. Movimento dos olhos e tempo de resposta podem ser 

usados para medir o que as pessoas tendem a olhar e com que rapidez. 

 Compreensão - utilizar várias metodologias bem estabelecidas que 

envolvam testes de memória, testes de resposta abertas, entrevistas 

estruturadas, etc. Essas avaliações podem ser valiosas para determinar que 

informação foi ou não foi compreendida, e sugerir revisões de texto de 

advertência ou símbolos. 

 Crenças e atitudes - usar um questionário para determinar as crenças pré-

existentes das pessoas sobre os temas de risco percebido e familiaridade 

com o produto, tarefa ou ambiente. Por exemplo, se perigo percebido das 

pessoas é muito baixo, então isso pode indicar a necessidade de maior 

poder de persuasão. 

 Motivação - usar medidas de intenções comportamentais. Baixas intenções 

podem indicar que as informações deverão ser reforçadas. 

 Comportamento - implica a observação sistemática que pode ser usada 

tanto em ambientes de laboratório como de campo. A medição do 

cumprimento comportamental é geralmente mais difícil do que qualquer 

um dos outros métodos. Pode ainda envolver questões éticas como 

exposição de participantes ao risco. No entanto, em situações em que as 

consequências negativas são substanciais, o esforço e os recursos 

necessários são geralmente válidos. 
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Wogalter, Dejoy e Laughery (1999) explicam que conhecimentos preexistentes 

podem influenciar estágios anteriores devido, por exemplo, a repetidas exposições ou à 

segurança transmitida por um determinado objeto.  

No primeiro exemplo, o estímulo da advertência passa a ser algo trivializado 

e isso reduz, no futuro, a relação que o usuário terá com a advertência. Assim, 

o conhecimento preexistente afetou a atenção, ou em outras palavras, uma fase 

final (compreensão e memória) influenciou a fase anterior que é a atenção. No 

outro exemplo, as pessoas que exercem determinadas atividades em que 

alguns objetos aparentam ser seguros, não buscam por informação adicional, 

ou seja, desprezam a advertência. (WOGALTER, DEJOY e LAUGHERY, 

1999, p. 19) 

 

2.2 Sinalização 

 

Como visto, “a Ergonomia informacional é intimamente ligada ao processo de 

cognição do homem, sendo a sinalização um enfoque desta.” (CHAMMAS, 2011, p. 29). 

Além da sinalização, outros conceitos estão relacionados à Ergonomia 

informacional, conforme resumidos por Cardoso, Scherer, et al. (2011, p. 11): 

 Sinalização1 - processo de veiculação de informações. É o princípio de 

marcar ou sinalizar algo. Transmite informação mediante uma disposição 

adequada de sinais, regulamentando o fluxo de pessoas e veículos, 

preferencialmente antecipando a demanda. Produto de design utilizado 

para orientar, informar e guiar os usuários. 

 Sinalética 2  - sua finalidade é a informação imediata e inequívoca, 

direcionada a reação à mensagem. Não impõe a atenção, não provoca 

impacto e nem recorre a atenção estética. 

 Wayfinding3 - voltado ao movimento orientado, utiliza-se da aplicação dos 

recursos da sinalização para orientar e auxiliar os usuários a chegarem em 

determinado destino com segurança, tornando a experiência dos mesmos 

agradável. 

 Design Gráfico Ambiental4 - campo multidisciplinar que inclui o design 

gráfico, design de produto, arquitetura e paisagismo. Abrange questões de 

identidade, sinalização e wayfinding em um determinado ambiente. 

                                                           
1 Baseado no trabalho de Crosby, Fletcher e Forbes (1970), Folis e Hammer (1979), Smitshuijzen (2007) e 

Uebele (2007). 
2 Definição de Costa (2009). 
3 Baseado em Lynch (1997), Arthur e Passani (1992), Berger (2005), Calori (2007) e Gibson (2009). 
4 Definições de Hunt (2003) e Velho (2007). 
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A especificidade da sinalética, relativamente à sinalização, consiste no 

desenvolvimento de programas que requerem um estudo e um desenho específico para cada 

caso, e comparando as semelhanças e diferenças entre os dois sistemas, destacam-se (COSTA, 

1989, p. 120): 

1) A sinalização é um sistema determinante de condutas, enquanto que a 

sinalética é um sistema optativo de ações; são as necessidades que 

determinam o sistema e não o contrário. 

2) Na sinalização o sistema é universal e está já criado enquanto tal (os sinais 

preexistem aos problemas); na sinalética o sistema deve ser criado ou 

adaptado em cada caso particular. 

3) A sinalização é indiferente às características do meio envolvente; a 

sinalética subordina-se às características do meio envolvente. 

4) A sinalização não influi na imagem do meio envolvente; a sinalética 

reforça a imagem pública ou a imagem de marca das organizações. 

A sinalização, como um sistema determinante de condutas por meio de sinais 

universais, deve garantir que os sinais empregados tenham uma ampla compreensão entre os 

usuários, permitindo, primeiramente, a sua correta visualização. 

Alguns fatores físicos como o campo de visão, o padrão de leitura e as cores 

interferem na visualização da sinalização, conforme expõem Follis e Hammer (1979, p. 18): 

 Estudos indicam que o campo normal ou cone de visão adequado para 

cobrir a sinalização tem um ângulo de 60°. Áreas fora desse ângulo tendem 

a serem vistas com menos detalhes. Mesmo que o campo de visão possa 

ser alargado girando-se ou inclinando-se a cabeça, a maioria dos 

observadores resiste a esse esforço extra. A consistência na altura da 

sinalização em um sistema, reduz a necessidade do observador olhar para 

vários lugares à busca de informação. 

 Entre o público leitor normal existe uma larga variação no padrão 

individual de leitura, em torno de 125 palavras até 500 a 600 palavras por 

minuto. Considerando-se esse padrão, a sinalização para veículo pode ser 

vista por apenas poucos segundos, e deve incluir nada além de seis itens 

curtos. 

 Quanto às cores, de uma forma geral, o vermelho é a cor do “perigo”, parar, 

proibido; o amarelo significa perigo de colisão, atenção, alerta, risco de 

tropeço; o verde significa serviços de resgate, saída de segurança e “coisas 

estão em ordem”; e o azul não é uma cor de segurança, mas é usada para 

dar direções, avisos e indicações gerais. 
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Dentre os aspectos ergonômicos que interferem nas capacidades visuais, a acuidade 

visual é “a capacidade de se detectar pequenos detalhes e discriminar pequenos objetos.” 

(KROEMER e GRANDJEAN, 2005, p. 223). 

Isto inclui a percepção de duas linhas ou pontos muito próximos um do outro, 

ou a apreensão de forma de sinais ou o discernimento de detalhes de um 

objeto. (...) aumenta com o nível de iluminamento, com o contraste entre o 

símbolo usado no teste e seu fundo imediato, e com a nitidez dos sinais ou 

caracteres. (...) é maior para símbolos escuros sobre um fundo claro do que o 

contrário. (KROEMER e GRANDJEAN, 2005, p. 223). 

A acuidade visual correspondente a cerca de 2º a partir da fóvea, zona onde o olho 

humano consegue distinguir melhor o detalhe, já num ângulo de 10º em relação à fóvea 

podemos ver apenas um centésimo do total de pontos que podem ser percebidos. (WARE, 2004, 

p. 51) 

Para manter os alvos na fóvea, realizamos movimentos oculares de orientação e 

busca (SCHIFFMAN, 2005, p. 74): 

 Orientação - posicionamento dos olhos para mirar e focalizar um alvo, de modo 

que a imagem incida sobre a fóvea; 

 Busca – mudança contínua do olhar, redirecionando-o de modo que as imagens 

dos estímulos móveis continuem a incidir diretamente na fóvea. 

O olho é capaz de perseguir um objeto que está em movimento, mas se o objeto se 

desloca rapidamente ou não segue um padrão de movimento, os olhos começam a atrasar-se e 

as fixações ocorrerão em apenas alguns detalhes do objeto, omitindo outros. (IIDA, 2005, p. 

89). 

Outro complicador é o movimento simultâneo da pessoa e do objeto, pois “o fluxo 

óptico inibe a detecção do movimento do objeto, tornando-a mais difícil, mais lenta.” 

(NORIEGA, MOUTA e SANTOS, 2004, p. 2). 

O fluxo óptico é o movimento de uma dada cena visual, que se gera quando 

nos movimentamos. Considerando que um dado ambiente é composto por 

diversos elementos, quando nos deslocamos, esses elementos da paisagem 

geram um determinado movimento vectorial (fluxo óptico). O fluxo óptico 

será tanto mais denso, quanto maior for o contraste de luminância entre esses 

mesmos elementos da paisagem. Assim, por exemplo, se imaginarmos que 

nos deslocamos à mesma velocidade por uma selva e depois por um deserto, 

no primeiro caso como a diversidade de elementos da paisagem é maior, então 
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o fluxo óptico tem uma densidade maior (NORIEGA, MOUTA e SANTOS, 

2004, p. 2). 

Algumas experiências de acompanhamento do movimento ocular mostram que a 

influência cultural também deve ser considerada, uma vez que para as culturas ocidentais a 

leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo, nesse caso 

[...] a atenção espontânea de uma pessoa ao olhar para um ecrã não se distribui 

uniformemente. Dividindo o ecrã em duas áreas superiores e duas áreas 

inferiores, a parte superior esquerda recebe 40%; a parte superior direita 20%; 

a parte inferior esquerda 25%; e a parte inferior direita 15%. Em função disso, 

informação importante deverá ser colocada em áreas onde existe maior 

tendência para dirigir a atenção. (DIEHL, 2007, p. 20). 

Dentre os fatores ambientais que podem afetar como um observador percebe uma 

sinalização específica, os mais importantes têm a ver com 

[...] a qualidade, intensidade, o tipo da cor da iluminação incidente sobre a 

sinalização, e as obstruções físicas das linhas de visão entre o observador e as 

placas. Na maioria dos casos, esses fatores ambientais estão além do controle 

direto do designer, porém eles são fatores inter-relacionados que podem ser 

controlados. A iluminação artificial pode ser usada para aumentar a percepção, 

e a maioria dos elementos de design pode ser ajustada para melhorar a 

legibilidade. (FOLLIS e HAMMER, 1979, p. 19). 

A idade também pode afetar como os usuários percebem e processam a informação 

de advertência, pois à medida que as pessoas envelhecem, alguns aspectos físicos e cognitivos 

mudam, a memória de curta duração diminui a e a acuidade visual decresce, sendo assim as 

advertências devem ser mais breves e terem maior legibilidade para atenderem esses usuários. 

(MONT'ALVÃO, 2002, p. 21). 

Segundo Pettendorfer (2006, p. 91), ao estudar a influência da idade na percepção 

de uma advertência, é importante observar que “a idade pode ser simplesmente uma indicação 

de mudanças em outros fatores como a percepção, cognição e personalidade.” 

 

2.2.1 Sinalização de trânsito 

A sinalização de trânsito se utiliza de signos, principalmente pictogramas, para 

transmitir informações de advertência, regulamentação e indicação. Numa distinção semiótica 

de signos, os pictogramas podem assumir as funções de ícone, índice ou símbolo (CORREIA, 

2009, p. 175): 
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 Ícones - os pictogramas de animais, cuja configuração remete à forma do 

objeto ou conceito representado; 

 Índices - os pictogramas que se utilizam da seta, empregada como 

indicação de direção e movimento; 

 Símbolos – os pictogramas de assistência médica (cruz vermelha), cuja 

relação entre o representante e o objeto representado se dá por força de 

uma convenção. 

Na sinalização brasileira, citamos como exemplo de ícone o pictograma do sinal de 

advertência A-35 (animais), de índice o pictograma do sinal de regulamentação R-24a (sentido 

de circulação) e de símbolo o pictograma do sinal de indicação I-7 (pronto socorro). 

Figura 4 - Exemplo de ícone (A-35), índice (R-24a) e símbolo (I-7) na sinalização brasileira de trânsito. 

 

A-35 

 

R-24a 

 

I-7 

Fonte: Adaptada de Correia (2009, p. 176) 

 No caso dos símbolos, sua virtude “está na generalidade da lei, regra, hábito ou 

convenção de que ele é portador e a função como signo dependerá precisamente dessa lei ou 

regra que determinará seu interpretante.” (SANTAELLA, 2000, p. 132). 

Os signos incorporados a sinalização de trânsito brasileira devem atender aos 

seguintes princípios (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007a, p. 22): 

 Legalidade – atender ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislação 

complementar; 

 Suficiência - permitir fácil percepção do que realmente é importante, com 

quantidade de sinalização compatível com a necessidade; 

 Padronização - seguir um padrão legalmente estabelecido, e situações 

iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios; 

 Clareza - transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão; 

 Precisão e confiabilidade - ser precisa e confiável, corresponder à situação 

existente; ter credibilidade; 
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 Visibilidade e legibilidade - ser vista à distância necessária; ser lida em 

tempo hábil para a tomada de decisão; 

 Manutenção e conservação - estar permanentemente limpa, conservada, 

fixada e visível. 

 

2.2.2 Sinalização de trânsito universal 

Adota-se, atualmente no Brasil, um sistema de sinalização, decorrente da 

Convenção sobre Trânsito Viário e do Protocolo Relativo aos Sinais Viários, celebrados em 

Viena em 1968, que foi desenvolvido e aprimorado por normas nacionais até a estruturação do 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. (HONORATO, 2011). 

Os primeiros sinais de trânsito foram produzidos pela indústria automobilística, 

apenas em 1908 com o 1er. Congrès International de la Route surge uma tentativa de unificação 

que aprova a adoção de quatro sinais de obstáculos: lombada ou valeta, curva sinuosa, passagem 

a nível e cruzamento. (COSTA, 1989, p. 54). 

Figura 5 - Pictogramas do 1er. Congrès International de la Route. 

 

Fonte: Adaptada de Costa (1989, p. 63). 

Em 1926, novamente em Paris ocorre a Conferência Internacional sobre circulação 

rodoviária com a presença de representantes de 53 países5. Pela primeira vez, adota-se para os 

sinais de perigo a forma geral do triângulo contornado em vermelho (BESSA, 2005, p. 166). 

Em 1931, desta vez em Genebra, são adotados três tipos de sinais: de perigo, 

triangulares e de cor amarela; prescrição (regulamentação), circulares e de cor vermelha; 

informação, retangulares (dispostas na vertical) e de cor azul. Também são introduzidas as 

                                                           
5 Em território brasileiro, no ano de 1928 foi aprovado o primeiro regulamento para a circulação internacional de 

automóveis e para a sinalização de segurança no trânsito por meio do Decreto n. 18.323, de 24.07.1928, 

constituído por 93 artigos, cinco anexos e um conjunto de dez ‘estampas’ que incorporavam ao trânsito brasileiro 

os ‘signaes preventivos permanentes’ (i.e., sinalização vertical) estabelecidos pela Convenção Internacional de 

1926, celebrada em Paris. (HONORATO, 2011, p. 37). 
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placas de indicação de localidade retangulares (dispostas no sentido horizontal). “O número 

total de sinais internacionais passa de 18 para 26” (BESSA, 2005, p. 166). 

Como signatário da Convenção sobre a Regulamentação do Tráfego Automotor 

Interamericano, realizada em 1943, o Brasil deveria 

[...] adotar, como garantia à segurança viária, a sugestão constante do artigo 

3º e promover a distribuição junto aos postos de fiscalização de fronteira cópia 

da legislação e dos sinais viários; promovendo, ao menos, a entrega de um 

resumo, contendo as normas gerais de circulação e de segurança no trânsito e 

da sinalização cuja violação causa os mais frequentes e graves eventos 

culposos de trânsito. A divulgação das principais regras de trânsito foi 

expressamente prevista pelo artigo 127, da Lei n. 5.108, 21.09.1966, que 

instituiu o 3º Código Nacional de Trânsito, mas não foi reproduzida pelo 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97). (HONORATO, 2011, p. 40). 

Em 1949, A Comissão de Transportes e Comunicações da ONU propôs um novo 

protocolo que substituísse a Convenção de 1931, o qual  

[...] fixa definitivamente as formas, cores e condições de implantação, não só 

de todos sinais existentes, mas também futuros. O sistema de sinais da 

circulação rodoviária divide-se agora em: 1) sinais de perigo (triangulares); 2) 

sinais de prescrição absoluta (circulares), subdivididos em sinais de proibição 

e obrigação; 3) sinais de simples indicação (retangulares), subdivididos em 

sinais de informação, de pré-sinalização e direção (indicadores de direção e/ou 

trajetos conducentes a determinada localidade) e sinais de identificação 

(placas sinalizadoras) de localidades e estradas. O repertório de sinais 

aumentou de 26 para 55 (BESSA, 2005, p. 168). 

Em relação aos sinais luminosos, o art. 53 do Protocolo Relativo aos Sinais Viários 

destaca: 

“[...] a luz vermelha como proibição de passagem, a verde como autorização, 

e a amarelo âmbar, que deve ser interpretada como proibição de passagem, a 

menos que a distância em relação ao semáforo não permita a parada com 

segurança” (HONORATO, 2011, p. 42). 

Em 1968, foi realizada na cidade de Viena uma nova conferência internacional que 

resultou na Convenção sobre Trânsito Viário e na Convenção sobre Sinalização Viária. No 

Brasil, “a Convenção sobre Trânsito Rodoviário, celebrada em Genebra, foi expressamente 

revogada e substituída pela Convenção sobre Trânsito Viário” (HONORATO, 2011, p. 43). 

Em relação às características e coloração das placas de advertência a Convenção 

sobre Sinalização Viária previu duas possibilidades absolutamente distintas: forma de triângulo 

equilátero, com bordas vermelhas e fundo branco ou amarelo; e forma de losango, com bordas 

em preto e fundo amarelo. 
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Essa diversidade de formatos e cores, além de violar a finalidade da 

Conferência (que pretendia “aumentar a segurança nas rodovias mediante 

adoção de regras uniformes de trânsito”), constitui grave prejuízo à segurança 

do trânsito. (HONORATO, 2011, p. 45). 

 

Em vigor desde 30/11/1995, o Manual Brasileiro de Sinalização Viária é composto 

pelos seguintes volumes (HONORATO, 2011, p. 46): 

1) VOLUME I – Sinalização Vertical de Regulamentação, aprovado pela 

Resolução n. 180/05; 

2) VOLUME II – Sinalização Vertical de Advertência, aprovado pela Res. n. 

243/07; 

3) VOLUME III – Sinalização Vertical de Indicação, continua vigendo o Cap. 

V do Manual de Sinalização de Trânsito, aprovado pela Res. 599/82; 

4) VOLUME IV – MARCAS VIÁRIAS – Sinalização Horizontal, aprovado 

pela Res. n. 236/07; 

5) VOLUME V – Dispositivos Auxiliares à Sinalização, continua vigendo a 

Parte III do Manual de Sinalização de Trânsito aprovado pela Res. n. 

666/86. 

 

2.2.3 Sinalização de trânsito compreensiva 

Shinar, Dewar, et al. (2003) alertam que a normalização europeia (1996) não 

garante que os sinais de trânsito sejam compreendidos por estrangeiros europeus, e concluem 

que para melhorar a compreensão devem ser incorporados critérios ergonômicos como: 

compatibilidade espacial, compatibilidade conceitual, representação física, familiaridade e 

padronização. 

A familiaridade foi diretamente avaliada em Israel, onde “os sinais não frequentes 

foram mais susceptíveis de serem mal compreendidos, e menos prováveis de serem 

corretamente aprendidos.” (SHINAR, DEWAR, et al., 2003, p. 1561). 

Especialistas de sinalização rodoviária e engenheiros de tráfego da Austrália, Nova 

Zelândia, Canadá e EUA elegeram a compreensibilidade como o critério mais importante para 

o projeto adequado de sinais de trânsito. (DEWAR, 1988 apud WARD, WOGALTER e 

MERCER, 2004, p. 1549). 
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Outro critério abordado é a distância de legibilidade, que deve ser determinado pelo 

momento em que o condutor precisa ler, interpretar e agir de acordo com a informação no sinal, 

dependendo da velocidade de operação, complexidade de manobra e tipo de estrada. 

(FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 1997). 

A importância da distância de legibilidade quando comparada com a compreensão 

depende um pouco da mensagem específica, bem como as consequências para os motoristas 

quando eles não entendem o símbolo ou são incapazes de identificá-lo na distância apropriada. 

(FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 1997). 

[...] a distância a legibilidade é menos importante para os sinais destinados a 

pedestres (por exemplo, “proibido carona”) ou veículos em movimento lento 

(por exemplo, “não estacione”), do que para sinais de alerta, que são 

tipicamente vistos em velocidades de estrada. O entendimento de símbolos 

recreativos (por exemplo, “anfiteatro”) pode ser mais importante do que a 

distância de legibilidade, mas o nível de compreensão é menos importante do 

que é o de sinais de regulamentação (por exemplo, “não vire à esquerda”). 

(FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 1997, p. 209). 

Não há unanimidade quanto à influência de fatores como qualificação acadêmica, 

idade, gênero ou cultura em estudos sobre a compreensão da sinalização de trânsito. 

Numa pesquisa em quatro diferentes países, Shinar, Dewar, et al. (2003) 

demonstraram que existem diferenças significativas na compreensão de sinais de tráfego entre 

as diferentes culturas, mas não houve consenso quanto à idade dos motoristas. 

Razzak e Hasan (2010) indicam a idade e a qualificação acadêmica como fator 

significativo, enquanto Chan e Zhang (2013) apontam apenas a qualificação acadêmica. 

Além desses fatores, deve ser observada a influência social, ou seja, se quando os 

motoristas veem outros obedecerem a sinalização ficam mais propensos a obedecer e, o 

contrário. (DUARTE, REBELO e WOGALTER, 2010). 

Estudando a sinalização aplicada a travessia de pedestres, Oliveira (2009) aplicou 

o modelo C-HIP para associar os estágios mentais à interação com a sinalização presente na 

travessia de uma via semaforizada e, utilizando a metodologia da norma ISO 9186-2001 para 

os testes de compreensão, obteve um alto índice de aceitação para o grupo focal vertical para 

veículos, mas não houve consenso sobre a influência do gênero nas respostas. 
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Na metodologia da norma ISO 9186-2001 cada resposta é categorizada numa escala 

de 1 a 7 e a ela é atribuída uma pontuação de 0 a 6 pontos, conforme apresentado na tabela 2. 

(INTERNATIONAL STANDARD, 2001). 

Tabela 2 - Pontuação das respostas ao teste de compreensão. 

Escala Categoria Pontuação 

1 Entendimento correto do símbolo como CERTO 6 

2 Entendimento correto do símbolo como PROVÁVEL 5 

3 Entendimento correto do símbolo como PROVÁVEL MARGINALMENTE 4 

4 A resposta é OPOSTA ao significado desejado 3 

5 A resposta é ERRADA 2 

6 A resposta dada é NÃO SEI 1 

7 NENHUMA resposta é dada 0 

Fonte: Adaptada da ISO 9186-2001 (INTERNATIONAL STANDARD, 2001, p. 6). 

De forma simplificada, o índice de aceitação de um determinado símbolo é obtido 

através da soma da pontuação em todas as categorias dividido pela pontuação máxima possível, 

conforme a equação: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 (%) =  
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 6
𝑥 100 

No caso de símbolos mal compreendidos e, difíceis de serem alterados em curto 

prazo, uma solução seria a utilização de campanhas educativas, cuja maneira eficaz de treinar 

pessoas envolveria exibir rapidamente o sinal e o seu significado, o que poderia elevar os níveis 

de compreensão. (WOGALTER, SOJOURNER e BRELSFORD, 1997 apud SHINAR, 

DEWAR, et al., 2003). 

Como visto neste capítulo, a sinalização é um enfoque da ergonomia informacional 

e como tal deve incluir as teorias da ergonomia cognitiva em seus estudos. Dentre essas teorias 

destacamos o comportamento associado aos modos de controle cognitivo (RASMUSSEN, 

1983) e os estágios do processamento das informações do modelo C-HIP (WOGALTER, 2006). 

Também destacamos a metodologia da ISO 9186-2001 (INTERNATIONAL STANDARD, 

2001) para testar a compreensão de símbolos. 

No capítulo seguinte, veremos as particularidades da sinalização aplicada às faixas 

reversíveis e como a compreensão de alguns de seus elementos tem sido avaliada em algumas 

pesquisas. 
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3 SINALIZAÇÃO DE FAIXAS REVERSÍVEIS 

 

Para determinar a necessidade de faixas reversíveis, o Institute of Transportation 

Engineers propôs no Traffic Engineering Handbook (1999, apud NATIONAL 

COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM, 2004, p.13) quatro critérios a serem 

observados: 

 Redução em pelo menos 25% da velocidade média durante os horários de pico 

ou necessidade de intervenção para evitar bloqueio de cruzamentos sinalizados. 

Isto é, a demanda deve ser maior do que a capacidade da via; 

 Ocorrência periódica e previsível de congestionamentos; 

 Existência de uma proporção de volume de tráfego entre fluxos contrários de 

pelo menos 2:1 e de preferência 3:1, de modo que a implantação de uma faixa 

reversível não cause problemas no sentido de menor volume; 

 Projetar entrada e saída adequadas à capacidade da via, fornecendo fácil 

transição entre as faixas de fluxo normal e reverso, de forma a evitar 

estrangulamentos e outros problemas de trânsito, além do congestionamento 

existente. 

Machado (2012, p. 12) alerta para a relação entre a sinalização e a ocorrência de 

acidentes: 

Há uma rotina de acidentes graves, na maior parte das vezes colisões frontais, 

acusando uma falta de projeto e sinalização adequada, orientados à segurança 

destas operações, sobre as quais não se encontram na literatura publicações 

que efetivamente orientem o trabalho da engenharia de tráfego na adoção dos 

critérios de segurança, orientando para uma correta sinalização gráfica e 

luminosa para a eficiência das indicações de alterações dos sentidos, alertando 

condutores e pedestres nestas inversões de via, as quais devem ser 

consideradas sempre como uma operação especial, ou seja, uma operação de 

risco. 

Devido à falta de publicações oficiais que orientem detalhadamente a sinalização 

das faixas reversíveis, há uma “liberdade de se criarem novas mensagens e formas para o alerta 

e regulamentação de operações reversíveis o que pode ser prejudicial a uma interpretação única 

de todos os usuários.” (MACHADO, 2012, p. 142). 
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Lathrop (1972) apresentou uma configuração geral das faixas reversíveis 

destacando a sinalização de controle em cada uma das cinco zonas por ele definidas: 

aproximação, controle de entrada, faixa revertida, controle de saída e saída. 

Figura 6 - Configuração geral das operações de pistas reversíveis. 

 

Fonte: Adaptada de Lathrop (1972). 

Em geral, a sinalização de faixas reversíveis é composta por sinalização vertical 

(placas), horizontal (pintura no pavimento), semafórica (sinais luminosos) e, se necessário, 

dispositivos auxiliares (cones ou barreiras). Estes últimos requerem atuação de agentes de 

trânsito na montagem e desmontagem da operação de reversão. 

Nos Estados Unidos, “há o empenho em desenvolver projetos de faixas reversíveis 

com controle automatizado da operação de reversão, utilizando agentes de trânsito de maneira 

ocasional ou temporária, sem maiores problemas para a segurança” (MACHADO, 2012, p. 43). 

Os primeiros registros de faixas reversíveis urbanas em vias arteriais 

estadunidenses datam da década de 1940, momento em que houve um aumento significativo de 

veículos automotores no período de pós-guerra (DORSEY, 1948 apud MACHADO, 2012). 

Na Espanha, as faixas reversíveis são chamadas de carriles reversibles e em outros 

países da Europa tidal lanes, termo também utilizado na China. Já as faixas reversíveis 

reservadas exclusivamente para veículos de passeio com mais de dois ocupantes, recebem a 

denominação de High Occupancy Vehicle (HOV) ou Carpool lanes. 
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A seguir apresentamos as regulamentações, as práticas adotadas e as pesquisas 

desenvolvidas em diversos países, todas relacionadas à sinalização de faixas reversíveis. 

 

3.1 Estados Unidos  

O Manual on Uniform Traffic Control Devices – MUTCD (FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION, 2009) é o documento de referência para sinalização de trânsito nos EUA, 

inclusive para sinalização das faixas reversíveis. 

Nas faixas reversíveis, as marcações do pavimento são compostas por linhas duplas 

amarelas seccionadas que delimitam a borda da faixa na qual o sentido é revertido em 

determinado período. 

Figura 7 - Sinalização horizontal das faixas reversíveis. 

 

Fonte: FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009). 

Quanto à sinalização vertical das faixas reversíveis, as placas regulamentadas 

alertam para o início, regulamentam horário e manobras permitidas e informam o final da faixa 

reversível (figura 8). 

Os sinais suspensos devem estar localizados em intervalos não superiores a 1/4 de 

milha (402,34 m), como mostrado na figura 8, e a parte inferior dos sinais de controle da pista 

reversível não deve ser superior a 19 pés (5,79 m) acima do pavimento (FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION, 2009). 

Quando for utilizado mais de um sinal para informar o final da pista reversível, 

eles devem estar afastados pelo menos 250 pés (76,2 m). Longas distâncias 

entre sinais são apropriadas para ruas com velocidades superiores a 35 mph 

(56,33 km/h). (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009, p. 67). 

No caso das faixas reversíveis High Occupancy Vehicle (HOV), destinadas a 

veículos de alta ocupação, as placas regulamentadas podem incorporar um controle semafórico 

ou um painel de mensagens variáveis como ilustrado na figura 9. (FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION, 2009). 
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Figura 8 - Localização das placas de controle das faixas reversíveis. 

 

Fonte: FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009, p. 66). 

Figura 9 - Mensagem variável de controle incorporada às placas. 

 

Fonte: FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009, p. 256,267). 
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O uso de semáforos para controle da faixa reversível é determinado por um estudo 

de engenharia e deve ser utilizado se qualquer uma das condições abaixo estiverem presentes 

(FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009, p. 525): 

A. Mais de uma faixa tem o sentido revertido; 

B. Conversões bidirecionais ou unidirecionais à esquerda são permitidas 

durante a operação reversível; 

C. Outras operações incomuns ou complexas são permitidas durante a 

reversão;  

D. Ocorrência de acidentes quando a operação da faixa reversível é controlada 

por sinais estáticos; 

E. Estudo de engenharia indicando que a segurança e a eficiência das 

operações de tráfego de uma faixa reversível seriam melhoradas com o 

controle semafórico. 

O sistema de semáforos deve ser projetado para se proteger de forma confiável 

contra qualquer combinação proibida de indicações de sinal para qualquer tipo de tráfego em 

qualquer ponto nas pistas controladas, utilizando os seguintes sinais (FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION, 2009, p. 525): 

A. Seta para baixo verde constante - significa que ao usuário da pista é 

permitido dirigir na faixa sobre a qual a indicação de sinal de seta está 

localizada. 

B. “X” amarelo constante - significa que o usuário da pista deve se preparar 

para desocupar a faixa sobre a qual a indicação de sinal está localizada 

porque uma mudança de controle da faixa está sendo processada, alterando 

para o sinal “X” vermelho constante. 

C. Duas setas curvas em direções opostas brancas constantes – significam que 

o usuário da faixa sobre a qual a indicação de sinal está localizada pode 

fazer uma conversão à esquerda, com o entendimento de que também é 

permitido a conversão à esquerda por usuários que se aproximam no 

sentido contrário. 

D. Uma seta curva branca constante – significa que o usuário da faixa sobre a 

qual a indicação de sinal está localizada pode fazer uma conversão à 

esquerda, com o entendimento de que a faixa pode não ter continuidade. 

E. “X” vermelho constante - significa que o usuário da estrada não está 

autorizado a utilizar a faixa sobre a qual o sinal está localizado e que esta 

indicação altera o controle de tráfego atual. 

Os sinais de controle de uso da pista devem ser exibidos sobre base quadrangular 

com fundo opaco (figura 10) e devem ter máscara com altura e largura mínima de 18 polegadas 
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(0,46 m), exceto os de conversão à esquerda que devem estar sobre fundo de, no mínimo, 30x30 

polegadas (0,76 m). (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). 

Figura 10 - Sinalização da faixa reversível da Nicholasville Road, Lexington, Kentucky, USA. 

 

Fonte: (GOOGLE, 2015b). 

A exibição dos sinais luminosos deve ser coordenada de forma que o movimento 

numa determinada direção será interrompido quer pela exibição imediata do sinal “X” vermelho 

ou pelo sinal “X” amarelo seguido pelo “X” vermelho. (FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION, 2009). 

Em ambos os casos, a duração do sinal “X” vermelho deve ser suficiente para 

permitir uma folga antes da liberação da faixa de rodagem na direção oposta. 

Quando o sinal setas curvas brancas for alterado para seta para baixo verde a 

indicação de sinal “X” vermelho deve continuar a ser exibido no sentido 

oposto por um período suficiente para desocupação da faixa que está sendo 

convertida. (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009, p. 527). 

Ainda segundo o MUTCD (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009), 

ao implantar um sistema de controle automático, um controle manual deve ser previsto para, 

em caso de pane, substituir o controle automático. 

Apesar dessas regulamentações, numa pesquisa realizada com 23 agências de 

tráfego dos Estados Unidos, apenas 14 responderam utilizar sinais baseados em normas 

documentadas em seus dispositivos de sinalização de faixas reversíveis. (NATIONAL 

COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM, 2004). 

Apesar de poucas agências responderem que usam padrões documentados 

para marcações de pavimento e outros dispositivos, algumas relataram que as 

marcações de pavimento com linhas duplas seccionadas amarelas foram tão 
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aceitas e compreendidas pelos condutores que as agências não exigiram o 

desenvolvimento de novos padrões locais. (NATIONAL COOPERATIVE 

HIGHWAY RESEARCH PROGRAM, 2004, p. 36) 

Um exemplo de sinalização não padronizada é o uso de marcação de pavimento 

dentro da zona de transição de faixas, composta por uma linha quebrada que se inicia numa 

faixa e termina na outra com uma seta na sua extremidade (figura 11), encontrado na 

Connectcuit Avenue, em Washington, Distrito de Columbia. (NATIONAL COOPERATIVE 

HIGHWAY RESEARCH PROGRAM, 2004). 

Figura 11 - Marcação não padronizada de transição de faixas em Connectcuit Avenue, Washington, USA. 

 

Fonte: (GOOGLE, 2014a). 

O sistema de barreira móvel deslocada por caminhão zíper também tem sido 

utilizado para o gerenciamento de pistas com faixas reversíveis, a vantagem é a contínua 

proteção com separação física entre os fluxos de tráfego opostos. A barreira móvel é constituída 

por 

[...] uma série de secções interligadas de elementos de barreira articulados um 

ao outro para formar uma cadeia contínua. A secção transversal é semelhante 

à de outras barreiras portáteis, mas com um "T" em forma de topo. Cada seção 

tem até 1 metro de comprimento e pesa aproximadamente 680 kg. Secções de 

barreira pode ser facilmente engatada ou desengatada pela inserção ou retirada 

de um pino de aço através dos componentes de dobradiças ligadas a cada 

extremidade da barreira (RATHBONE, 2011, p. 4). 

O caminhão zíper é usado para mudar a barreira móvel lateralmente em toda a faixa 

de rodagem (figura 12). A distância do deslocamento pode variar de 1,5 m a 7,4 m e funciona 

por meio de roldanas sobre a máquina de transferência que engatam a parte superior da barreira 
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em forma de “T”, levantando e deslocando a barreira lateralmente por meio de uma curva 

alongada "S", podendo ser movidas a uma velocidade média de 13 km/h. (RATHBONE, 2011). 

Figura 12 - Caminhão zíper deslocando barreira móvel na ponte Golden Gate, San Francisco, Califórnia, USA. 

 

Fonte: (SCHLANKER, 2015). 

 

3.2 Canadá 

A 5 Avenue Connector, em Calgary, Canadá, tem reversão na pista contrária e por 

isso utiliza um sistema de fluxo fechado, com pontos de acesso controlados por meio de 

cancelas e sinais de led que avisam do fechamento de faixas, além de sinais prismáticos que 

permitem mudar o estado da mensagem, informando o sentido correto de tráfego. (DELANOY, 

GAEDE e WONG, 2011). 

Figura 13 - Grupo de cancelas e sinais prismáticos em operação na 5 Avenue, Calgary, Canadá. 

  

Fonte: (DELANOY, GAEDE e WONG, 2011). 
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Já na Memorial Drive, é utilizado um led de sinais variáveis para exibir o sinal 

passagem pela direita (RB-25) quando a faixa reversível está fechada e passagem por ambos os 

lados (WA-17) quando a faixa está aberta. (DELANOY, GAEDE e WONG, 2011). 

Figura 14 - Exibição variável de sinais quando faixa ativada (esq.) e desativada (dir.) na Memorial Drive, 

Calgary, Canadá. 

  

Fonte: (DELANOY, GAEDE e WONG, 2011) e (GOOGLE, 2015a). 

 

3.3 Europa 

O projeto EasyWay (DE BIASI, 2012), busca uma cooperação de autoridades e 

operadores rodoviários de 27 países europeus que se uniram para uniformizar a implantação de 

Sistemas de Transportes Inteligentes (ITS) na principal rede de estradas da Europa, entendendo 

que essa tecnologia contribui para a mobilidade sustentável em termos de melhoria da 

segurança, eficiência e impacto ambiental reduzido. 

No gerenciamento dinâmico de faixas de tráfego, a exibição de sinais / pictogramas 

através de sistema de mensagens variáveis (Variable Message Signs - VMS) ou outros 

dispositivos devem estar em conformidade com os códigos rodoviários nacionais vigentes e 

respeitar a Convenção de 1968 e Resolução consolidada (R.E.2) sobre a sinalização rodoviária, 

além das recomendações a seguir (DE BIASI, 2012, p. 22): 

 Cada VMS deve exibir um sinal (limite de velocidade, seta verde, seta 

inclinada amarela / branca, "final de restrição", ou cruz vermelha) acima de 

cada faixa; 

 A seta inclinada amarela / branca deve ser exibida antes do encerramento da 

pista (cruz vermelha) no caso em que há o suficiente VMS em série antes; 
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 A seta inclinada amarela / branca não deve apontar para uma faixa que 

aparece fechada no próximo pórtico de sinais; 

 A distância entre duas séries VMS não deve ser muito longa, recomenda-se 

menos de 1000m; 

 Pelo menos um trecho da faixa reversível deve ser proibido ao tráfego, em 

ambas as direções, antes da reversão. 

Figura 15 - Sinais aplicados às faixas reversíveis, com detalhe do trecho proibido ao tráfego antes da reversão. 

 

Fonte: Adaptada de (DE BIASI, 2012, p. 24). 

 

3.3.1 Espanha 

 O Reglamento General de Circulación (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2003)  

determina, em seu Artigo 40, que nas vias com dois sentidos de tráfego, as marcações de linhas 

duplas tracejadas em ambos os lados indicam que a faixa é reversível, que o fluxo pode ser 

regulado em um ou outro sentido por semáforos, canalizações ou outros meios. Os motoristas 

que viajam na referida faixa devem manter a luz baixa acessa de dia e de noite e não podem se 

mover lateralmente para ultrapassar. 

No Artigo 147 (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2003) são apresentados os sinais dos 

semáforos quadrados utilizados para sinalizar as faixas reversíveis e seu significado: 

a) Luz vermelha em forma de “X” - determina a proibição de ocupar a faixa 

indicada. Os condutores de veículos que se deslocam ao longo desta pista 

devem sair no menor tempo possível. 

b) Luz verde em forma de seta para baixo - indica que o condutor tem 

permissão para dirigir na faixa indicada. Esta autorização para usar a faixa 

não elimina a obrigação de parar imposta pela luz vermelha ou de circular 
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obedecendo a qualquer sinal ou marcação de pavimento que necessite 

parada ou redução, ou, na sua ausência, o cumprimento das regras gerais 

do caminho. 

c) Luz branca ou amarela em forma de seta intermitente ou constante 

apontada obliquamente para baixo - informa aos usuários da faixa 

correspondente a necessidade de ir com segurança para a faixa que a seta 

aponta, porque aquela na qual circula será fechada em breve. 

 

3.3.2 Holanda 

Uma alternativa à sinalização de faixas reversíveis foi estudada na Holanda por 

Fafieanie e Sambell (2008), trata-se das Marcações dinâmicas de estrada (Dynamic Road 

Marking – DRM) que utilizam luzes implantadas no pavimento. 

Segundo Fafieanie e Sambell (2008), os sistemas DRM tornaram-se mais 

resistentes ao tráfego de veículos e utilizam luzes de led que garantem baixo consumo de 

energia, no entanto a experiência do usuário é negativa quando o sistema é ligado 

repentinamente, por isso é necessário um período de tempo ou secção introdutória para evitar 

esse comportamento. 

Fafieanie e Sambell (2008, p. 11) mediram a aceitação do usuário a diferentes 

métodos de sinalização que objetivavam esclarecer a necessidade de mudar para a faixa da 

direita porque a transição de duas para uma faixa estava prestes a acontecer, testando 5 cenários: 

1. Seta verde apontando para a direita, acima da estrada. 

2. Seta branca na estrada; 

3. Cruz vermelha na estrada; 

4. Cruz vermelha piscando na estrada; 

5. Linha contínua branca piscando. 

Os resultados apresentados foram os seguintes (FAFIEANIE e SAMBELL, 2008, 

p. 20): 

 A seta verde acima da estrada é para todas as categorias de idade a mais 

pontuada, exceto para a categoria de idade 56-65 anos. Eles dão a maior 

pontuação para a Cruz vermelha e para a seta branca, ambos na superfície 

da estrada. O tempo de reação das pessoas mais velhas é menor e eles 

querem se concentrar na estrada. 
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 O segundo melhor cenário é a seta na superfície da estrada. A utilidade 

satisfatória da seta é para todas as categorias de idade positiva. 

 As pessoas preferem uma seta (uma instrução) em vez de uma cruz (uma 

proibição). 

 Os entrevistados consideram que a cruz não intermitente é mais útil do que 

a cruz piscando, exceto para a categoria de idade 56-65 anos. No entanto, 

a satisfação é muito baixa, então ambos os métodos de transição 

permanecem opções ruins. 

 A linha intermitente tem uma baixa pontuação de satisfação e utilidade. 

Muitas pessoas não entendem a linha intermitente. 

Figura 16 - Cenário 3: cruz vermelha marcada no pavimento. 

 

Fonte: (FAFIEANIE e SAMBELL, 2008, p. 18) 

 

3.4 Austrália 

Somers, Green e Pyta, (2008, p. 3) realizaram um estudo para integração de sinais 

de velocidade com sinais de uso de faixas e testaram junto a motoristas, através de 

fotomontagem, quatro opções: 

A. Inclui uma seta verde para indicar que a pista está aberta; um círculo 

amarelo para indicar que a faixa está fechando ou está fechado à frente; 

e sinais variáveis de limite de velocidade montado na lateral. 

B. Compreende os mesmos sinais da opção A, mas os sinais variáveis de 

limite de velocidade são montados em cima no mesmo pórtico, mas 

separado dos sinais de uso da pista. 

C. Tem a exibição do limite de velocidade variável integrado aos sinais de 

uso de pista; o visor do limite de velocidade variável é utilizado para 

indicar quando a faixa está aberta; e uma seta de 45 graus branca indica 

que a pista está fechada à frente ou está fechando. 
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D. Usa sinais variáveis de limite de velocidade montado na lateral conforme 

opção A; um display em branco indica que a faixa está aberta; uma seta 

de 45 graus branca indica que a pista à frente está fechada. 

Figura 17 - Fotomontagem da opção “C”. 

 

Fonte:  (SOMERS, GREEN e PYTA, 2008, p. 13). 

Os testes foram realizados com participantes de Burwood East e Sunshine, duas 

localidades de Melbourne. 

A compreensão dos símbolos de faixa aberta e fechada é quase universal para 

ambos os locais de inquérito; a compreensão é alta para a seta de 45 graus à 

esquerda, mas baixa a moderada para a versão do círculo amarelo. Pouca 

diferença ficou evidente entre os dois locais de inquérito. (SOMERS, GREEN 

e PYTA, 2008, p. 6). 

As conclusões da pesquisa de percepção pública foram as seguintes (SOMERS, 

GREEN e PYTA, 2008, p. 9): 

 Com exceção do círculo amarelo, todos os símbolos foram bem 

compreendidos. Com base na compreensão e preferência, a seta de 45 

graus deve ser usada em preferência ao círculo amarelo para indicar que os 

motoristas precisam desocupar a faixa. 

 Os limites de velocidade foram identificados corretamente pela maioria 

dos respondentes para todas as opções. O nível mais alto de acertos ocorreu 

quando os limites de velocidade foram apresentados acima das pistas. Esta 

disposição também foi a mais preferida. 

 Com base na compreensão e preferências, a configuração mais eficaz de 

sinais de trânsito foi a opção C que integra os sinais de velocidade e uso da 

pista. 

Segundo os pesquisadores, “alguns problemas identificados nos testes poderiam ser 

superados utilizando um método de investigação que se aproxime das condições de condução 

naturais, tais como um simulador.” (SOMERS, GREEN e PYTA, 2008, p. 9). 

 



51 

 

3.5 China 

A Lei de Segurança do tráfego rodoviário da República Popular da China 

regulamenta em seu Artigo 40 as luzes de controle de pista e sua indicação de uso 

(REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, 2004): 

(A) Luz com seta verde, para permitir que o veículo trafegue na faixa de 

rodagem apontada; 

(B) Luz com cruz vermelha, para proibir que o veículo trafegue no corredor 

de tráfego. 

Também regulamenta as marcações no pavimento, sinais semafóricos e placas, 

incluindo um pictograma específico (figura 18). 

Figura 18 - Sinalização de faixas reversíveis na China: Placa, sinais do semáforo e marcas no pavimento. 

 

Fonte: (REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, 2009, p. 31).  

Algumas vias chinesas dispõem de um sistema automatizado de controle das faixas 

de tráfego que utilizam painéis VMS incorporados às placas de sinalização (figura 19), os sinais 

são alterados de acordo com o volume de tráfego a partir de uma central ou por um agente de 

trânsito de posse do controle remoto. (HUI, 2013). 

Além disso, há ocorrência de uso de barreira móvel deslocada por ônibus adaptado 

na cidade de Shijiazhuang (figura 20), o qual permite a realização da operação de reversão de 

faixas com um número mínimo de agentes no local. (ZHU, 2012). 
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Figura 19 - Controle remoto altera o sinal no painel variável incorporado à placa. 

 

Fonte: (HUI, 2013). 

Figura 20 - Ônibus zíper movendo barreira na cidade de Shijiazhuang, China. 

 

Fonte: (ZHU, 2012). 

 

3.6 Brasil 

No Brasil, segundo Machado (2012, p. 55), a adoção de faixas reversíveis “está 

associada ao expressivo aumento na venda de veículos na última metade da década de 1970, 

muito em função do aumento da capacidade de produção no ABC Paulista e do estabelecimento 

de novas montadoras de automóveis nessa região.” 
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A operação de faixas reversíveis registra um crescimento contínuo nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, “5 delas foram implantadas na década de 1980, 8 no decorrer da 

década de 1990 e 13 registros entre o ano de 2000 até 2011.” (MACHADO, 2012, p. 5).  

Também há ocorrência de uso de faixas reversíveis urbanas em Florianópolis – SC 

(SC-405), Blumenau – SC (Rua João Pessoa), Teresina – PI (Ponte Primavera ou Petrônio 

Portela) e em Recife – PE (Ponte Princesa Isabel). 

Em Brasília, a via estrutural DF-095 é revertida totalmente, ficando as duas pistas 

num único sentido. 

Quanto às faixas reversíveis rurais, o sistema Imigrantes-Anchieta utiliza a reversão 

de pistas desde sua inauguração em 1974. (Rodovia dos Imigrantes, 2016). 

A seguir, serão examinadas as regulamentações brasileiras que esclareçam: 

 Na sinalização horizontal, as linhas a serem pintadas sobre o pavimento; 

 Na sinalização vertical, as diretrizes gerais para elaboração de placas e o 

pictograma específico; 

 Na sinalização semafórica, os sinais luminosos utilizados para o controle de 

acesso das reversíveis; 

 Na sinalização com dispositivos auxiliares, as orientações para colocação de 

cones delimitando e controlando o acesso às faixas reversíveis. 

  

3.6.1 Regulamentação da sinalização 

No Brasil, o CONTRAN é o responsável pelas resoluções normativas do CTB 

através de publicações do DENATRAN, dentre elas o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito. 

A sinalização específica para faixas reversíveis é encontrada nas Resoluções do 

CONTRAN nº 236 (Manual de sinalização horizontal) e nº 483/2014 (Manual de sinalização 

semafórica). 
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O Manual de Sinalização Horizontal regulamenta que a Linha dupla seccionada 

(MFR) “é utilizada somente para marcação de faixa reversível no contrafluxo” 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007c, p. 21). 

A MFR pode ser utilizada onde há predominância do volume de tráfego de 

um sentido em relação ao outro, em determinados períodos. As linhas devem 

ser colocadas somente nos limites externos da (s) faixa (s) sujeita (s) à 

reversão de sentido, sendo as linhas internas remanescentes marcadas de modo 

usual. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007c, p. 35). 

A MFR é constituída pela pintura de linhas no pavimento seccionadas e paralelas 

com igual espaçamento entre elas (figura 21) e, assim como as linhas de divisão de fluxos 

opostos (LFO’s), deve ser pintada na cor amarela. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

TRÂNSITO, 2007c).  

Figura 21 - Linha de Marcação da Faixa Reversível (MFR). 

 

Fonte: (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007c, p. 34). 

As dimensões da MFR, tais como largura e comprimento do traço, cadência e 

espaçamento dependem da classificação da via, conforme especificado na tabela 3. 

Tabela 3 - Dimensões da MFR em função da classificação da via. 

Classificação Largura (ℓ) 

m 

Cadência 

t : e 

Traço (t) 

m 

Espaçamento (e) 

m 

Vias urbanas 0,10 1 : 2 2,00 4,00 

Vias de trânsito rápido 0,15 1 : 2 4,00 8,00 

Rodovias 0,15 1 : 2 4,00 8,00 

Fonte: Adaptada de DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (2007c, p. 35). 
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A Sinalização Semafórica foi aprovada pela Resolução CONTRAN nº 483/2014 

que alterou a Resolução CONTRAN nº 160/2004, modificando o formato do foco de circular 

para quadrangular e estabelecendo o lado mínimo da lente de 300mm (BRASIL, 2014). 

A faixa reversível não estará aberta no sentido de quem vê a indicação semafórica 

na cor vermelha com o símbolo “X” (figura 22), estará aberta apenas quando houver a indicação 

de uma seta verde orientada para baixo. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 

2014b). 

Quanto à colocação de cones de borracha, ou outros dispositivos similares para 

separação dos fluxos, “deve ser utilizada em pontos específicos, para garantir segurança à 

operação.” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007a, p. 35). 

Figura 22 - Faixa reversível fechada no sentido de quem vê a sinalização semafórica “X” vermelho (Ponte 

Petrônio Portela, Teresina-PI). 

 

Fonte: (CIDADEVERDE.COM, 2014). 

Apesar dessa recomendação, não há um detalhamento quanto ao tipo ou tamanho 

dos dispositivos, também não é especificado o espaçamento entre eles. Na faixa reversível do 

Elevado das Bandeiras é utilizado um balizador flexível de base fixa, ou seja, a manutenção do 

espaçamento é garantida já na fixação da base (figura 23). 

Buscando a automatização da sinalização por balizadores, Queiroz (2015) concebeu 

os balizadores escamoteáveis, os quais teriam “a capacidade de se esconder, ou seja, quando 
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recolhidos ficariam embutidos na pavimentação e só quando elevados assumiriam a função de 

delimitar faixas de tráfego.” 

Figura 23 - Uso de balizadores flexíveis com base fixa no Elevado das Bandeiras, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2011). 

Queiroz (2015) complementa que esses balizadores deveriam ser flexíveis, “a fim 

de evitar danos a pessoas e veículos em caso de colisão”; e contar com um sensor de presença, 

“que retardaria sua elevação ao detectar veículos ou pessoas sobre ele”. 

Tratando da sinalização vertical, os manuais também não indicam as placas 

específicas a serem utilizadas nas faixas reversíveis. No entanto, há a recomendação de que “a 

MFR deve estar sempre acompanhada de sinalização indicativa de sua existência e dos horários 

de uso em cada sentido.” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007, p. 35). 

O Manual de sinalização vertical de advertência prevê é o uso de Sinalização 

especial de advertência em situação em que não é possível o emprego dos 69 sinais 

estabelecidos. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007b). 

Nesses casos especiais, os sinais podem ser desenvolvidos conforme cada situação 

específica, devendo alertar para condições potencialmente perigosas e indicar a natureza da 

condição apresentada na via através de texto e/ou símbolos, sendo recomendado que haja 

uniformidade da sinalização empregada em situações semelhantes. Como exemplo, é citada e 

ilustrada (figura 24) a sinalização especial para faixas ou pistas exclusivas de ônibus. 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007b). 
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Figura 24 - Exemplo de sinalização especial de advertência para faixas ou pistas exclusivas de ônibus. 

 

Fonte: (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007b, p. 124). 

Quanto ao uso de sinais de regulamentação, também resta como referência para a 

sinalização de faixas reversíveis o princípio de utilização do sinal de regulamentação R-32 

(circulação exclusiva de ônibus), o qual “pode vir acompanhado de informação complementar 

tal como horários, dias da semana, tipo de linha ou serviço, e seta de controle de faixa.” 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2007a, p. 117). 

A sinalização vertical da faixa reversível da Linha Amarela é composta, na zona de 

aproximação, por uma placa especial de advertência que informa a presença, a distância e os 

dias e horários de funcionamento. Já na zona de entrada, há uma placa com o layout das faixas 

e a regulamentação de circulação por cada uma delas (figura 25). 

Figura 25 - Sinalização vertical da faixa reversível da Linha Amarela, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: (PEREIRA, 2007). 
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Além das placas de regulamentação e advertência, o volume III do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito apresenta a Sinalização Vertical de Indicação, no qual são 

descritas as placas educativas, as quais “têm a função de educar o usuário da via quanto ao 

comportamento adequado e seguro no trânsito, através de mensagens que reforçam normas 

gerais de circulação e conduta.” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2014a, p. 

80). 

Estas placas devem apresentar a forma retangular, com a cor de fundo e da orla 

externa branca, legenda, pictograma, orla interna e tarja na cor preta. Nas placas educativas 

dirigidas aos condutores, a legenda deve ser toda em letras maiúsculas com, no máximo, três 

linhas de texto e a altura mínima da letra maiúscula deve ser de 125mm em vias urbanas e 

150mm em vias rurais. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2014a). 

Quanto aos pictogramas citados, não há nenhum que identifique as faixas 

reversíveis, mas, como exemplo, uma placa educativa poderia reforçar o significado dos 

símbolos “X” vermelho e seta para baixo verde regulamentados para a sinalização semafórica. 

As placas educativas também podem ser úteis para reforçar informações sobre o 

funcionamento das faixas reversíveis ou para identificar qual das faixas da pista sofrem reversão 

(figura 26). 

Figura 26 - Placas educativas em conjunto com semáforos na SC-405, Florianópolis - SC. 

 

Fonte: (GOOGLE, 2013). 

Os painéis de mensagens variáveis também podem ser utilizados para atuar como 

sinalização vertical de advertência, regulamentação ou indicação das reversíveis (figura 27). 
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Figura 27 - Sinalização com painéis de mensagens variáveis na Av. Presidente Vargas, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: (GONÇALVES, 2013). 

Apesar de serem lançadas algumas possibilidades, a falta de uma sinalização 

vertical específica para as FR pode acarretar um uso diverso e desuniforme de placas. Assim, 

em uma mesma placa, podemos encontrar características de advertência (alerta de perigo), 

regulamentação (restrições de uso) e indicação (layout das pistas) e, em uma mesma cidade, 

exemplos diferentes de aplicação de sinais, setas e textos (figura 28). 

Figura 28 - Placas encontradas na Av. das Nações Unidas (a), Linha Amarela (b) e Av. Lúcio Costa (c), todas 

no Rio de Janeiro – RJ. 

(a) (b) (c) 

Fonte: adaptada de (GOOGLE, 2014b); (PEREIRA, 2007) e (GOOGLE, 2015c). 

Quanto ao relacionamento dos elementos de sinalização (horizontais, verticais e 

semafóricos), cabe observar que o Art. 89 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB estabelece 

a seguinte ordem de prevalência da sinalização (BRASIL, 1997): 

I. as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros 

sinais; 

II. as indicações do semáforo sobre os demais sinais; 
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III. as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

 

3.6.2 São Paulo 

Em São Paulo, as faixas reversíveis atingem uma extensão de 37.870m 

(MACHADO, 2012) e a operação de montagem e desmontagem exige equipes previamente 

treinadas (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO). 

A faixa reversível da Avenida Radial Leste, a mais extensa, diminuiu a lentidão na 

via em 18 km no pico da manhã, enquanto que no pico da tarde a redução é de 7,5 km, 

contribuindo para a fluidez do tráfego em corredores estratégicos da cidade (COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO). 

Analisando a sinalização das faixas reversíveis de São Paulo (tabela 4), verificamos 

que a marcação de faixa exclusiva no contrafluxo (MFR) só está presente na Av. Ordem e 

Progresso. 

Quanto à sinalização semafórica, ela também só está presente na Av. Ordem e 

Progresso (figura 29), nas demais vias, o controle de acesso se dá através de dispositivos 

auxiliares, tais como cones, colocados e retirados diariamente por agentes de trânsito. 

Figura 29 - Sinalização da faixa reversível da Av. Ordem e Progresso, São Paulo - SP. 

 

Fonte: (GOOGLE, 2015d). 
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Tabela 4 - Faixas reversíveis operadas em São Paulo – SP. 

Local Trecho 
Extensão 

(km) 
Horário 

1. Ponte das Bandeiras – Av. 
Santos Dumont 

Praça Campo de Bagatelle – Rua 
dos Bandeirantes 

1,50 6:00 – 9:00 

2. Av. Luiz Dumont Vilares Rua Viri – Praça Orlando Silva 0,78 6:00 – 9:00 

3. Ponte da Casa Verde 
Av. Braz Leme – Rua Baronesa 
de Porto Carreiro 

0,85 6:00 – 9:00 

4. Rua Maestro Gabriel Migliori 
Ponte Júlio de Mesquita Neto – 
Av. Otaviano Alves de Lima 

 6:00 – 9:00 

5. Ponte dos Remédios 
Av. dos Remédios – Rua Major 
Paladino 

0,63 6:30 – 9:00 

6. Ponte do Piqueri – Av. Gal 
Edgar Facó 

Av. Paula Ferreira – Av. Ermano 
Marchetti 

1,45 6:00 – 9:00 

7. Av. Radial Leste (Manhã) 
Rua Pinhalzinho – Viaduto 
Jaceguai 

5,85 6:00 – 9:00 

8. Av. Radial Leste (Tarde) Rua do Glicério – Rua Vilela 6,90 16:00 – 19:30 

9. Av. Celso Garcia 
10. (Manhã) 

Rua Tuiuti – Rua Jairo Góes  5:00 – 8:30 

11. Av. Celso Garcia 
12. (Tarde) 

Rua Joaquim Nabuco – Rua 
Duarte de Carvalho 

4,57 15:30 – 20:00 

13. Av. Conselheiro Carrão Rua Guaraciaba – Rua Atucuri  6:30 – 8:00 

14. Av. Giovanni Gronchi / Av. 
Morumbi 

R. José Pepe – Av. Morumbi / 
Praça do Crepúsculo – Av. Dr. 
Alberto Penteado 

0,76 6:30 – 9:30 

15. Av. Giovanni Gronchi 
Av. Carlos Caldeira Filho – Rua 
José Ramon Urtiza 

 6:00 – 9:00 

16. Av. Prof. Francisco Morato 
Rua Canio Rizzo – 20,0m Após 
Av. Gal. Francisco Morazan 

 17:00 – 20:00 

17. Av. Penha de França 
Rua Caquito – Rua Henrique 
Souza Queiroz 

0,10 6:00 – 8:30 

18. Rua Melo Peixoto – Rua 
Catiguá 

Rua Aiamá – Av. Álvaro Ramos 3,23 6:00 – 9:00 

19. Túnel Jânio Quadros Início ao fim 0,93 6:30 – 9:30 

20. Ponte João Dias 
Ponte – Rua Bento Branco de 
Andrade 

0,95 6:00 – 8:30 

21. Estrada M’Boi Mirim / Av. 
Guarapiranga 

Rua Daniel Klain – Av. Guido 
Caloi 

2,43 5:30 – 8:30 

22. Av. Ordem e Progresso 
Praça Del. Amoroso Neto – Praça 
Luís Carlos Mesquita 

1,22 6:00 – 9:00 

Fonte: (MACHADO, 2012) e (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO). 

 

3.6.3 Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro tem 33.350m de faixas reversíveis, sendo a mais longa a operada 

na Linha Amarela, com 6.800m. (MACHADO, 2012). A operação da Faixa Reversível da Linha 

Amarela teve início em 3 de setembro de 2007, como forma de reduzir os congestionamentos 

matinais que, na época, atingiam 10km. (LINHA AMARELA S. A., 2012). 
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Quanto à sinalização, todas as faixas reversíveis operadas no Rio de Janeiro têm a 

sinalização horizontal específica (MFR), exceto a reversível da Av. Presidente Vargas (figura 

30). A sinalização semafórica específica está presente em 5 reversíveis operadas no Rio de 

Janeiro (tabela 5). 

Tabela 5 - Faixas reversíveis operadas no Rio de Janeiro – RJ. 

Local Trecho 
Extensão 

(km) 
Horário Sinalização 

1. Via Expressa Linha 
Amarela 

Praça do Pedágio – Viaduto 
de Manguinhos (saída B) 

6,80 
6:30 – 
9:00 

MFR 

2. Av. Dom Hélder Câmara, 
lado par (pista reversível) 

Rua Sidônio Paes – Rua 
Cerqueira Daltro 

0,15 
6:00 – 
10:00 

Reversão 
total 

3. Av. Presidente Vargas 
Antes da passarela do metrô 
da Cidade Nova – Nº 817 

2,60 
6:00 – 
11:00 

- 

4. Av. Lúcio Costa 
Do Barril 8.000 (edificação 
Nº 9500) – Av. do Contorno 

5,00 
6:30 – 
10:00 

MFR 

parcial 

5. Av. Niemeyer - sentido 
Leblon 

Av. Pref. Mendes de Morais 
– Av. Delfim Moreira 

3,80 
6:30 – 
10:30 

Semáforo 

6. Orlas de Leblon, 
Ipanema e Copacabana - 
sentido Leme (pista 
reversível) 

Praça Rubem Dário – Av. 
Princesa Isabel 

7,00 
7:00 – 
10:00 

Reversão 
total 

7. Av. Princesa Isabel, 
Túnel Novo e Túnel 
Pasmado – Av. Lauro 
Sodré – Av. Nações 
Unidas - sentido Aterro 

Av. Atlântica – Av. Rep. 
Nestor Moreira 

1,90 
7:00 – 
10:00 

MFR parcial 
e 

Semáforo 

8. Rua Prof. Manoel de 
Abreu -sentido Centro 
(pista reversível) 

Rua Pereira Nunes – Rua 
Radialista Waldir Amaral 

1,10 
6:30 – 
11:00 

Reversão 
total 

9. Rua Visconde de Niterói - 
sentido Centro 

Rua Poteri – Av. Bartolomeu 
de Gusmão 

1,10 
6:00 – 
9:00 

MFR 

10. Rua Jardim Botânico - 
sentido Gávea 

Rua Gen. Garzon – Rua Frei 
Veloso 

1,80 
17:00 – 
21:00 

MFR e 

Semáforo 

11. Rua Humaitá - sentido 
Jardim Botânico 

Rua David Campista – Rua 
Miguel Pereira 

0,60 
17:00 – 
20:00 

MFR e 

Semáforo 

12. Rua Teixeira Soares – 
Radial Oeste - sentido 
Méier 

Rua Pará – Rua General 
Canabarro 

0,60 
16:30 – 
20:30 

MFR 

13. Av. Rodrigues Alves (em 
Obras) 

Rua Prof. Pereira Reis – Av. 
Rio de Janeiro 

0,80 
16:00 – 
20:00 

MFR 

14. Autoestrada Lagoa Barra 
Nº 600 da Av. Min. Ivan Lins 
– Ponte Joatinga – Nº 298 
da Estrada do Joá 

3,30 
6:30 – 
10:00 

MFR e 

Semáforo 

15. Av. Presid. Castelo 
Branco (Radial Oeste) 

Rua Prof. Manoel de Abreu 
– Gal. Canabarro 

0,85 
6:30 – 
10:00 

MFR 

Fonte: (MACHADO, 2012) e (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2011). 
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Figura 30 - Sinalização da faixa reversível da Av. Presidente Vargas, Rio de Janeiro – RJ. 

 

Fonte: (GOOGLE, 2015e). 

Na reversível da Linha Amarela o acesso se dá através das faixas de cobrança de 

pedágio eletrônica (cabines 11 e 12) e manual (cabines 13 e 14), devendo o motorista dirigir-

se, nos dois casos, para as pistas mais à esquerda, antes da Praça de pedágio. 

 

3.6.4 Enquadramento de infrações 

As infrações relativas ao desrespeito à sinalização das faixas reversíveis, têm 

amparo legal nos Artigos 186 e 209 do CTB (BRASIL, 1997) e a forma de autuação é descrita 

nas fichas de enquadramento de códigos 572-00 e 606-81 do Manual Brasileiro de Fiscalização 

de Trânsito (BRASIL, 2010b). 

Estes enquadramentos e o enquadramento de código 605-01 relativo ao avanço do 

sinal vermelho do semáforo estão resumidos na tabela 6. 

As descrições de autuação citadas na ficha de código 572-00 não esclarecem a 

forma de autuar quando “veículo transitando no lado esquerdo da pista com sinalização 

horizontal de faixa reversível (Marcação de Faixa Reversível no contrafluxo - MFR) ou 

sinalizada com dispositivos de uso temporário, desde que ativada” (autuar), estiver “realizando 

ultrapassagem, utilizar enquadramento específico” (não autuar). Não foi localizado o código de 

enquadramento específico para esta situação.  
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Tabela 6 - Resumo das infrações associadas à sinalização das faixas reversíveis. 

Amparo legal e 
Código de 

Enquadramento 
Quando autuar Não autuar 

Natureza e 
Pontuação 

Art. 186, I 
Cód. 572-00 

Veículo transitando no lado 
esquerdo da pista com 
sinalização horizontal de faixa 
reversível (Marcação de Faixa 
Reversível no contrafluxo - 
MFR) ou sinalizada com 
dispositivos de uso temporário, 
desde que ativada. 

Realizando ultrapassagem, 
utilizar enquadramento 
específico. 

Grave 
5 pontos 

Art. 209 
Cód. 606-81 

Veículo transitando em faixa 
reversível não ativada, 
sinalizada com Marcação de 
Faixa Reversível no 
contrafluxo - MFR ou com 
dispositivos de uso temporário 

Se o agente visualizar o 
veículo na área bloqueada sem 
ter presenciado a transposição 
do bloqueio 

Grave 
5 pontos 

Art. 186, II 
Cód. 572-00 

Veículo que segue em frente 
após o ponto sinalizado com 
placa R-3 (sentido proibido). 

Em local sinalizado com R-3 
com informação complementar 
regulamentando a circulação 
de espécie/categoria de 
veículo, utilizar enquadramento 
específico: 574-61, art. 187, I 

Gravíssima 
7 pontos 

Art. 208 
Cód. 605-01 

Semáforo efetivamente no 
vermelho, no início da 
passagem do veículo pela 
linha de retenção. 

Semáforo com defeito. 
Gravíssima 

7 pontos 

Fonte: Adaptada de BRASIL (2010b). 

Nesse caso, a infração é menor do que a de ultrapassar “onde houver marcação 

viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua 

amarela” cuja infração é gravíssima e a penalidade é multa (cinco vezes), redação dada pela Lei 

nº 12.971, de 2014. 

Na ficha de código 606-81 também não é esclarecida a forma de autuar quando 

“veículo transitando em faixa reversível não ativada, sinalizada com Marcação de Faixa 

Reversível no contrafluxo - MFR ou com dispositivos de uso temporário” (autuar), “Se o agente 

visualizar o veículo na área bloqueada sem ter presenciado a transposição do bloqueio” (não 

autuar). 

Nesta situação, a transposição de bloqueio com dispositivo de uso temporário é uma 

infração menor do que a de “transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de 

regulamentação de sentido único de circulação” cuja infração é gravíssima e a penalidade é 

multa. Também é menor do que a prevista no Art. 208 que prevê penalidades maiores para 

quem avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória: infração gravíssima e 

multa. 
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Em resumo, este capítulo apresenta uma diversidade de casos de sinalização de 

faixas reversíveis recolhidos de vários países a partir de suas regulamentações, práticas e 

pesquisas publicadas. No caso particular do Brasil, tomando-se como referência as metrópoles 

São Paulo e Rio de Janeiro, a sinalização com uso de cones é mais utilizada do que a semafórica, 

apesar de uma não excluir a outra. 

Para testar a eficácia destas sinalizações, o capítulo seguinte apresenta os testes de 

usabilidade e como os simuladores de direção podem ser utilizados como instrumento de 

pesquisa, já que se aproximam da experiência real de condução e podem simular diferentes 

formas de sinalizar um mesmo trecho.  
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4 TESTES DE USABILIDADE E SIMULADORES DE DIREÇÃO 

Segundo Cybis, Betiol e Faust (2010, p. 16) “a ergonomia está na origem da 

usabilidade, pois ela visa proporcionar eficácia e eficiência, além de bem-estar e saúde ao 

usuário, por meio da adaptação do trabalho ao homem”. Dessa forma, a usabilidade se estende 

a qualquer sistema ou produto, que por sua vez deve se adaptar ao usuário. 

A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de 

algo. Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem 

aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto lembram 

daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la. 

(NIELSEN e LORANGER, 2007, p. xvi). 

A usabilidade pode ser testada através de métodos da ergonomia informacional 

como parte de uma avaliação formativa, somativa ou de pós-ocupação. “A avaliação formativa 

ajuda na etapa inicial de conceituação do design da informação; a somativa pode ser usada para 

reformular projetos em andamentos ou fundamentar o design proposto da informação; e a 

avaliação pós-ocupação serve para diagnosticar e avaliar projetos já implantados.” (FORMIGA, 

2012, p. 31). 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2011, p. 3) define 

usabilidade como “a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para 

alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico 

de uso”. Essa definição está estruturada na figura 31 e a tabela 7 traz alguns exemplos de 

medidas que podem ser tomadas na avaliação da usabilidade global. 

Figura 31 - Estrutura de Usabilidade da NBR 9241-2011. 

 

Fonte: Adaptada de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2011, p. 4) 
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Tabela 7 - Medidas de Usabilidade da NBR 9241-2011. 

Objetivos de 
usabilidade 

Medidas de eficácia Medidas de eficiência Medidas de satisfação 

Usabilidade 
global 

 Porcentagem de 
objetivos alcançados; 

 Porcentagem de 
usuários completando 
a tarefa com sucesso; 

 Média da acurácia de 
tarefas completadas 

 Tempo para completar 
uma tarefa; 

 Tarefas completadas 
por unidade de tempo; 

 Custo monetário de 
realização da tarefa 

 Escala de satisfação; 

 Frequência de uso; 

 Frequência de 
reclamações 

Fonte: Adaptada de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2011, p. 11). 

Segundo Jordan (1998), eficácia refere-se à medida em que uma meta ou uma tarefa 

é alcançada, eficiência refere-se ao montante de esforço requerido para completar uma meta e 

a satisfação refere-se ao nível de conforto que sentem os usuários quando usando um produto, 

e quão aceitável é o produto para os usuários, enquanto um meio para alcançar suas metas. 

O teste de usabilidade consiste numa avaliação que envolve “a coleta de dados 

utilizando uma combinação de métodos – isto é, experimentos, observações, entrevistas, 

questionários – em um ambiente controlado.” (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013, p. 438). 

A seguir, exploraremos as características dos simuladores de direção e como eles 

podem ser utilizados em experimentos de avaliação da usabilidade da sinalização de trânsito. 

 

4.1 Simuladores de direção 

 

Os simuladores de direção podem ser classificados como de baixo, médio ou alto 

nível, segundo seu grau de sofisticação, conforme segue (JAMSON, 2011 apud RANGEL, 

2015, p. 48): 

 Simuladores de baixo nível - não fornecem estímulos de movimento e a 

vibração é transmitida unicamente através de um volante com force-

feedback. Também não há imersão dentro de uma cabine de carro, o campo 

de visão é limitado (menos de 120°). 

 Simuladores de nível médio - ainda não são fornecidos estímulos de 

movimento, mas há imersão dentro de uma cabine de carro. O campo de 

visão é maior ou igual a 120°. Pode-se fornecer estímulos de vibração no 

banco do condutor para simular o sistema de suspensão.  
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 Simuladores de alto nível - fornecem estímulos de movimento e vibração, 

há imersão dentro de uma cabine de carro e o sistema de projeção costuma 

ter um campo de visão de 180°. 

O método de simulação de condução analisa um motorista real em um tráfego 

simulado, “com este método é possível determinar o efeito de diferentes condições de tráfego 

em um motorista humano”. (MÜHLBACHER, ZIMMER, et al., 2011, p. 148). 

Se por um lado as interações entre os motoristas são limitadas, por que o tráfego 

circundante é simulado, por outro lado é possível simular condições específicas que se deseja 

analisar, inclusive situações críticas de segurança. (MÜHLBACHER, ZIMMER, et al., 2011). 

O uso de simuladores de condução apresenta vantagens e desvantagens como 

ferramenta de estudos, as descritas por Waap (2008, p. 32) estão apresentadas na tabela 8. 

Tabela 8 - Vantagens e desvantagens dos simuladores como ferramenta de estudos. 

Vantagens Desvantagens 

Fornecem um ambiente seguro para a 
condução de pesquisas perigosas para serem 
efetuadas em estrada. 

O comportamento do condutor em efetuar 
tarefas concorrentes enquanto no simulador 
pode divergir significativamente do seu 
comportamento habitual em veículos e estradas 
reais devido à inexistência de consequências 
sérias resultantes dos seus erros de condução 
no simulador. 

Pode também ser aplicado um maior controle 
experimental num simulador de condução 
comparado com estudos na estrada, pois 
permitem especificar o tipo de dificuldade da 
tarefa de condução e modelar variáveis tais 
como condições ambientais. 

Efeitos da monitorização (ser observado) do 
experimentador. 

Permite com relativa facilidade a integração e 
administração de um elevado número de 
diferentes condições de teste na cena visual 
como, por exemplo, ser dia ou noite, condições 
de tempo e ambientes da estrada diferentes. 

As condições de teste podem incluir situações 
de condução perigosas ou arriscadas difíceis de 
reproduzir em condições de condução reais. 

Os efeitos de aprender a usar o simulador e 
qualquer dispositivo simulado no interior do 
veículo. 

Fonte: Adaptada de Waap (2008, p. 32). 

Também existem limitações quando se utilizam simuladores, algumas associadas à 

fidelidade dos estímulos visuais, sonoros, de vibração e movimento quando comparados com o 

mundo real, dentre eles, “o visual é o mais importante para o condutor porque através da visão 

percebe a maioria da informação, tal como a posição e a velocidade dos objetos no entorno ou 

sua própria velocidade.” (RANGEL, 2015, p. 45).  
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Liu, Macchiarella e Vincenzi (2009, p. 66) enumeraram uma série de aspectos 

relacionados à fidelidade dos simuladores e como elas se relacionam entre si, contudo, as 

definições de fidelidade recaem principalmente em duas categorias: “aquelas que descrevem a 

experiência física e aquelas que descrevem a experiência psicológica-cognitiva.” 

Quanto à fidelidade psicológica, (RANNEY, 2011) faz algumas recomendações 

dentre as quais destacamos: 

 Fornecer instruções que motivem o participante a percorrer o ambiente simulado 

como percorreria o real; 

 Criar um sistema de penalidades correspondentes ao mundo real, incorporando 

credibilidade à simulação.  

Ao utilizar simuladores de condução podem ocorrer sintomas relativos ao enjoo de 

movimento (motion sickness). O enjoo de movimento pode ocorrer “quando entramos em um 

veículo ou em um aparelho que nos transporta de maneira passiva, (...) causando tonturas, 

palidez, náuseas, vertigens, hiperventilação, ’suores frios’ e mal-estar em geral, sintomas 

muitas vezes acompanhados de vômitos.” (SCHIFFMAN, 2005, p. 297). 

No entanto, “estudar o comportamento das pessoas em situações percebidas como 

levemente arriscado (na verdade seguro) deve beneficiar a medição da eficácia do aviso e 

permitir melhores decisões relacionadas com a segurança” (DUARTE, REBELO e 

WOGALTER, 2010, p. 9). 

Para evitar a ocorrência do enjoo do movimento e aumentar a eficácia de adaptação 

ao simulador, a exposição visual deve aumentar de forma gradual e repetida, em intervalos 

curtos de tempo, e também deve-se permitir aos participantes algum grau de controle sobre as 

suas ações no ambiente. (COELHO, SANTOS e SILVA, 2007). 

Para a validação de um simulador de condução, devem ser considerados três 

aspectos (RANGEL, 2015, p. 50):  

1. Analisar a fidelidade entre os estímulos gerados pelo simulador e os 

estímulos gerados no mundo real; 

2. Avaliar o grau de imersão dos condutores dentro do simulador, isto é, se 

realmente sentiram que estavam dirigindo um veículo;  
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3. Comparar a magnitude dos resultados observados no simulador em relação 

aos observados na realidade. 

A validação pode ser relativa ou absoluta conforme exemplificado por Caird e 

Horrey (2011, p. 9): 

 Validade relativa – as variáveis medidas no simulador seguem a mesma 

tendência das correspondentes no mundo real, contudo têm valores 

diferentes (Kaptein et al, 1996). Por exemplo, se todas as velocidades 

medidas no simulador forem 5 km/h maiores do que numa estrada real; 

 Validade absoluta – as variáveis medidas no simulador têm os mesmos 

valores das correspondentes no mundo real (Blaauw, 1982, p. 474). Por 

exemplo, se a velocidade medida no simulador num determinado trecho 

for igual a obtida numa estrada real. 

 

4.2 Simuladores de autoescolas 

No Brasil, o uso de simuladores nas autoescolas como requisito para obtenção da 

Carteira Nacional de Habilitação categoria B deveria ter se tornado obrigatório em 2014 

(Resolução N° 444, de 25 junho de 2013), mas em 2014 o uso tornou-se facultativo (Resolução 

Nº 493, de 5 de junho de 2014), voltando a ser obrigatória a sua implantação até o dia 31 de 

dezembro de 2015 (Resolução CONTRAN Nº 543, de 15 de julho de 2015). 

A Resolução CONTRAN Nº 543, de 15 de julho de 2015 alterou o art. 13 da 

Resolução CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004 que passou a vigorar com a seguinte 

redação (BRASIL, 2015a, p. 1): 

O candidato à obtenção da ACC, da CNH, adição ou mudança de categoria, 

somente poderá prestar Exame de Prática de Direção Veicular depois de 

cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas: 

IV - obtenção da CNH na categoria "B": mínimo de 25 (vinte e cinco) 

horas/aula, distribuídas na seguinte conformidade: 

a) 20 (vinte) horas/aula em veículo de aprendizagem, das quais 04 (quatro) no 

período noturno; 

b) 05 (cinco) horas/aula em simulador de direção veicular, das quais 1 (uma) 

com conteúdo noturno; 

V - adição para a categoria "B": mínimo de 20 (vinte) horas/aula, distribuídas 

na seguinte conformidade: 

a) 15 (quinze) horas/aula em veículo de aprendizagem, das quais 03 (três) no 

período noturno; 
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b) 05 (cinco) horas/aula em simulador de direção veicular, das quais 1 (uma) 

com conteúdo noturno; 

§ 1º Para atendimento da carga horária prevista nas letras “a” dos incisos IV e 

V deste artigo, as aulas realizadas no período noturno poderão ser substituídas, 

opcionalmente, por aulas ministradas em simulador de direção veicular, desde 

que o aluno realize pelo menos 01 (uma) aula de prática de direção veicular 

noturna na via pública, conforme disposto no § 2º, do Art. 158, do Código de 

Trânsito Brasileiro. 

Quanto ao conteúdo didático-pedagógico (item 1.5.2), as aulas ministradas no 

simulador de direção veicular deverão contemplar um extenso conteúdo obrigatório, dentre os 

quais destacamos (BRASIL, 2015a, p. 3): 

2.2. Aprendendo a controlar o volante, o posicionamento do veículo na via e 

realizar curva; 

2.3. Direção em aclives e declives. 

3 – DIURNA: Condução eficiente e segura, observação do trânsito, a entrada 

no fluxo do tráfego de veículos na via, domínio do veículo em marcha à ré, 

parada e estacionamento: 

3.4. Mudança de faixa; 

4 – DIURNA: Movimento lateral e transposição de faixa de rolamento, 

aperfeiçoando o uso do freio: 

4.1. Ultrapassagem: Técnicas para realizar ultrapassagem com segurança; 

4.2. Controlando a posição e velocidade, observando os retrovisores, 

sinalização e manobras; 

4.3. Aprendendo a dirigir nas rotatórias; 

4.4. Passagem em interseções (cruzamentos). 

5 – NOTURNA: Condução noturna, direção em cidade, direção em rodovia, 

obstáculos na via e condução em condições adversas: 

5.3. Condução e circulação em condições atmosféricas adversas: Chuva, 

neblina, pista molhada com situação de aquaplanagem; 

5.4. Situações de risco com pedestres e ciclistas na cidade; 

5.5. Situações de risco com outros carros na cidade e congestionamento; 

5.9. Dirigindo sob o efeito do álcool. 

Neste ponto, observamos que a circulação por faixas reversíveis não está 

contemplada no conteúdo didático-pedagógico das aulas ministradas nos simuladores de 

direção veicular. 
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Quanto ao registro de infrações, o item 1.5.3.1 regulamenta (BRASIL, 2015a, p. 4): 

Durante a realização das aulas em simulador de direção veicular, o 

equipamento registrará no monitor, em local que não prejudique a 

continuidade da atividade de ensino, as infrações de trânsito porventura 

cometidas pelo aluno e, ao final de cada aula, o equipamento relacionará as 

infrações de trânsito, com transcrição completa do dispositivo legal previsto 

no Código de Trânsito Brasileiro. 

A portaria DENATRAN Nº 808, de 11 de outubro de 2011, estabeleceu os 

requisitos mínimos de comandos e sistemas de hardware e os recursos básicos de software para 

homologação de simulador de direção a ser utilizado pelos Centros de Formação de Condutores 

na formação de condutores da categoria de habilitação B. 

Quanto ao sistema de imagem, destacamos (BRASIL, 2011a, p. 3): 

 Ângulos mínimos de visão em relação ao ponto de visão do motorista: 

120° na horizontal e 24° na vertical; 

 Distância mínima da tela em relação ao ponto de visão do motorista: 700 

mm; 

 Taxa de atualização mínima: 30 FPS (quadros por segundo); 

 Resolução mínima: 20 pixels/grau (vertical e horizontal). 

 Contraste mínimo: 3.000:1. 

Quanto à síntese gráfica, vários recursos básicos de software devem ser incluídos, 

dentre os quais destacamos (BRASIL, 2011a, p. 4): 

 Geração coerente das imagens 3D dos objetos móveis (veículos, pedestres, 

animais, etc.) e estáticos (terrenos, vias, sinais, edificações, etc.) presentes 

na simulação; 

 Capacidade de 30 FPS na resolução mínima exigida pelo Sistema de 

Geração de Imagens com 16 objetos móveis na tela e todas as 

funcionalidades ligadas; 

 Resolução de cor mínima: 16 bits; 

 Modos de Visão/Câmera: vista do motorista dentro do veículo, vista 

externa do veículo 3D, câmera fixa em ponto externo, visão dos motoristas 

dos outros veículos; 

 3 Retrovisores Virtuais (direito, central, esquerdo) com regulagem de 

posição; 

 Ajuste angular do campo de visão integrado com head tracking; 
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 Possibilitar replay e gravação do vídeo da simulação em arquivo em 

formato padrão de mercado. 

Quanto à geração de tráfego, os recursos básicos de software devem incluir 

(BRASIL, 2011a, p. 6): 

 Capacidade mínima de 15 agentes simultâneos; 

 Agentes Autônomos: Carros, Motos, Ônibus, Caminhões, Pedestres, 

Bicicletas; 

 Modelo de Inteligência Artificial coerente com sinalização e regras de 

tráfego, modelo de programação: Trajeto Fixo, Randômico, Programável 

(por script); 

 Controle da agressividade do motorista e velocidade dos veículos; 

 Semáforos: programação fixa ou por eventos (scripts); 

 Tempo de cálculo e atualização< 20ms. 

Dentre os recursos básicos de software relativos a base de dados 3D destacamos 

(BRASIL, 2011a, p. 7): 

 Sinalização vertical e horizontal de trânsito conforme legislação brasileira; 

 Objetos para representação de dispositivos auxiliares segundo legislação 

brasileira: dispositivos delimitadores, de canalização, sinalização de alerta 

de proteção contínua, luminosos de proteção a pedestres e ciclistas e de uso 

temporário e alteração nas características do pavimento; 

 Sinalização Semafórica de Regulamentação. 

Nessa base de dados 3D, devem estar previamente configurados terrenos contendo 

(BRASIL, 2011a, p. 7): 

 Traçado com cones, baixa velocidade, apenas curva suave; 

 Cenário urbano genérico com ruas de mão simples e duplas, avenidas de 2 

e 4 pistas, cruzamentos com e sem sinais de trânsito, rotatórias totalmente 

sinalizadas segundo legislação; 

 Rodovias pavimentadas genéricas com estradas que contenham pista única 

e dupla, curvas abertas, curvas fechadas, trechos sinuosos, pontes, 

rotatórias, túneis, acessos totalmente sinalizada segundo legislação. 

Atualmente, existem 6 empresas certificadas e homologadas para a fabricação e 

fornecimento de simuladores de direção veicular no Brasil, 5 certificadas entre 2013 e 2014 e 

1 em 2016. (BRASIL, 2016). 
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4.3 Serious games e jogos de condução 

O desenvolvimento de um cenário virtual através do jogo traz benefícios, tais como: 

recriar cenários de difícil acesso (temporários e perigosos) e criar um espaço virtual com a 

ocorrência de problemas e situações contextualizadas. (RIBEIRO, TIMM e ZARO, 2006). 

Tori (2005, p. 2) resume a diferença entre simulador e jogos de simulação: 

[...] para ser chamado de ‘simulador’, um determinado sistema deveria 

atender aos requisitos máximos de precisão quanto aos fenômenos que 

se tenha a intenção de levar ao virtual. Mas se considerarmos que os 

requisitos de simulação para jogos são diferentes, com menos exigência 

de precisão, podemos aceitar a categoria ‘jogos de simulação’. 

Galvão, Martins e Gomes (2000, p. 1692) definem jogo de simulação como “uma 

mistura entre as características de um jogo - competição, cooperação, participantes e regras... 

com aquelas de um simulador - incorporação de características críticas da realidade”. 

Considerando que “a realidade virtual nasceu com os simuladores de voo na II 

Guerra Mundial, pode-se dizer que ela surgiu a partir de um conceito de serious games.” 

(MACHADO, MORAES e NUNES, 2009, p. 32). 

Os serious games ou jogos sérios, “têm um propósito educacional explícito e 

cuidadosamente pensado e, não se destinam primariamente à diversão”. (ABT, 1987, p. 9). Eles 

“estão relacionados a treinamento, publicidade, simulação ou educação e são desenvolvidos 

para serem executados em computadores pessoais ou videogames” (SUSI, JOHANNESSON e 

BACKLUND, 2007, p. 3). 

Ao trazer aplicações que utilizam a tecnologia e os avanços da realidade virtual em 

um contexto aplicável de imediato, os serious games adotam baixo custo nos seus projetos e 

utilizam dispositivos e plataformas convencionais. (MACHADO, MORAES e NUNES, 2009). 

Em jogos de corrida, que motivam a alta velocidade, é importante atentar que os 

usuários desenvolvem uma maior acessibilidade a pensamentos e comportamentos relacionados 

à assumpção de risco, ou seja, eles ficam mais dispostos a assumir riscos em situações críticas 

de tráfego rodoviário. (FISCHER, KUBITZKI, et al., 2007). 

Já nos jogos de condução, que simulam a circulação em ambientes urbanos e rurais, 

é possível verificar algumas ações dos jogadores ao dirigir, como em situações que exijam 
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movimentação e decisões rápidas, análise do uso de sinais, da velocidade, a utilização de 

espelhos retrovisores, alterações de faixas e conversões. (BACKLUND, ENGSTRÖM, et al., 

2008 apud BALBINOT, TIMM e ZARO, 2009). 

O jogo Euro truck© simula a direção de um caminhão por estradas da Europa com 

missão de entregar cargas, ele permite a edição de mapas, rodovias e veículos através de mods. 

Já o City car driving© é um jogo de condução que simula práticas necessárias à obtenção da 

carteira de habilitação, mas apesar de ter versão em português, exibe apenas a sinalização da 

Europa. 

Outros jogos de condução foram pesquisados, no entanto, nenhum continha 

cenários com faixas reversíveis e sinalização brasileira, o que nos levou ao desenvolvimento de 

um jogo de condução no Unity 3D. 

 

4.4 Unity 3D 

No desenvolvimento de jogos, as ferramentas conhecidas como motor de jogos 

(game engine) se tornaram fundamentais pelos módulos e funcionalidades que disponibilizam, 

dentre elas destacam-se (PASSOS, SILVA JÚNIOR, et al., 2009): 

 Capacidade de importação de modelos 3D, imagens e efeitos de áudio 

produzidos em ferramentas externas; 

 Editor de cenas integrado; 

 Sistema de renderização 3D com suporte a Shaders programáveis; 

 Sistema de simulação física; 

 Boa arquitetura para a programação de scripts; 

 Distribuição para múltiplas plataformas: PC, consoles ou dispositivos móveis. 

O Unity 3D é um game engine com grande disponibilidade de pacotes (Assets), 

muitos gratuitos, os quais incluem: modelo 3D, materiais de renderização, animações e scripts. 

Dessa forma, a necessidade de programação em linguagem orientada a objetos como javascript 

e c# é bastante reduzida.  
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A interface do Unity possui várias janelas (views) para facilitar o desenvolvimento 

de jogos (figura 32), resumidas a seguir: 

 Scene – espaço para inserção e manipulação de objetos que compõem o cenário 

a ser criado ou recriado; 

 Game – visualização prévia da aplicação com possibilidade de pausa e parada; 

 Inspector – exibe e permite o ajuste de parâmetros de um objeto selecionado e 

os atributos de seus componentes; 

 Project – permite a manipulação e organização dos vários arquivos (Assets) que 

compõem um projeto tais como scripts, modelos, texturas, efeitos de áudio e 

Prefabs; 

 Hierarchy - exibe todos os elementos da cena em edição no momento. 

Figura 32 - Interface gráfica do Unity 3D. 

 

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

4.4.1 Composição de cenas 

No Unity, a modelagem do terreno se dá através do gameobject Terrain, definindo 

as áreas de elevação e de depressão através da opção raise/lower. A textura é personalizada 

através da opção Paint texture e a vegetação inserida pelo Place trees. 
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Figura 33 - Configurações da textura do terreno (Paint texture) e inserção da vegetação (Place trees). 

 
 

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

A iluminação natural é obtida com um gameobject do tipo directional light 

configurando a posição do sol de acordo com o horário e o local que se pretende simular. 

Para inserção de casas e edifícios nos ambientes virtuais, podem ser utilizados os 

Assets ResidentialLite e Block_Building_Pack. 

 

4.4.2 Veículos 

O pacote Standard Asset disponibiliza os Prefabs Car e CarWaypointBased, o 

primeiro é indicado para o veículo a ser conduzido (player) e o segundo corresponde a um carro 

com recursos de Inteligência Artificial (AI) capazes de seguir uma rota composta por pontos de 

passagem (waypoints) inseridos na cena. Esses pontos são gameobjects do tipo empty (vazio) 

os quais possuem apenas o componente Transform. 

O prefab CarWaypointBased também inclui o Script CarAIControl, o qual 

possibilita ajustar parâmetros como cautela (Cautious) e oscilação (Wander). O parâmetro 

Wander é utilizado para se obter dos carros uma sensação menos robótica, oscilando 

ligeiramente em velocidade e desvio lateral durante a condução em direção a sua meta. Já o 
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Script WaypointProgressTracker controla os parâmetros de detecção do sensor (Look ahead 

for) e a forma de progresso no circuito, podendo ser em direção à rota ou até o próximo ponto 

(waypoint). 

Figura 34 - Prefab CarWaypointBased e seleção de waypoints no Script Waypoint Circuit. 

 
 

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

4.4.3 Pistas 

O Asset Road Architect versão 1.2, disponibilizado gratuitamente na Asset Store em 

06/07/2015 (em 13/01/2016 não estava mais disponível) permite a criação de pistas e através 

do Script GSD Road é possível mudar características geométricas como: número de faixas (two, 

four ou six), largura de cada faixa (lane width) e largura do acostamento (shoulders width). 

No Script GSD Spline N pode-se inserir dispositivos delimitadores (Extrusion & 

edge objects) ao longo de cada trecho (Node) tais como: barreiras de segurança, guarda-corpos, 

defensas, gradis, muros, cones, postes de iluminação, etc. A distância dos objetos em relação 
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ao eixo (spline) pode ser ajustada tanto verticalmente (Vertical raise) como horizontalmente 

(Horiz offset magnitude). 

Figura 35 - Configurações de pista (Road) e de objetos delimitadores (Extrusion & edge objects). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

Os postes de iluminação podem ser inseridos espaçadamente ao longo de cada pista 

através da opção Extrusion & edge objects do Script GSD Spline N. As luzes também podem 

ser configuradas de forma a obter uma melhor iluminação da cena quando desativada a light 

correspondente a iluminação solar (figura 36). 

Também é possível modificar os materiais para renderização do pavimento, na 

malha Roadcut de cada trecho; e da marcação viária, malha Markers, também para cada trecho 

(figura 37). 
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Figura 36 - Posicionamento dos postes de iluminação (esq.) e configuração da luz (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

Figura 37 - Escolha de materiais para renderização do pavimento (RoadCut) e para marcação viária (Markers). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

4.5 Pesquisas utilizando simuladores de direção 

Lucas, Russo, et al., (2013) apresentam uma ilustração como exemplo de aplicação 

de um simulador de nível intermediário, segundo os autores 
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[...] foi estudado o comportamento dos condutores em relação aos elementos de 

sinalização indicativos do início da faixa reversível, visando verificar se os 

dispositivos instalados na via permitem que o condutor realize a manobra de 

mudança de faixa de forma segura. 

Pesquisando a fonte da imagem chegamos a outra imagem que reforça o 

entendimento de que o exemplo não representa uma faixa reversível como abordada nesse 

trabalho. As imagens (figura 38) fazem parte da divulgação do Driving Simulator da University 

of Leeds, um simulador de alta fidelidade, e simula uma situação de contrafluxo em autoestrada, 

onde a faixa tem temporariamente seu sentido invertido por algum impedimento tal como obras 

na outra pista. 

Figura 38 - Simulação de motorway contraflow (contrafluxo em autoestrada).  

  

Fonte: (UNIVERSITY OF LEEDS, 2012). 

Dessa forma, não foi encontrada nenhuma pesquisa, com dados publicados, que 

tenha utilizado um simulador de direção para mediar a usabilidade de um sistema de sinalização 

aplicado às faixas reversíveis. 

Resumidamente, este capítulo apresentou algumas medidas de avaliação que podem 

ser tomadas em um teste de usabilidade e os requisitos necessários para o desenvolvimento e 

validação de um simulador de direção, inclusive os que podem ser utilizados em autoescolas. 

Também foram apresentadas as ferramentas básicas para o desenvolvimento de um jogo de 

condução no game engine Unity 3D.  
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa foi estruturada a partir de um teste de usabilidade que requereu, 

primeiramente, o desenvolvimento de um simulador de direção que permitisse variar a 

sinalização das faixas reversíveis em uma determinada pista. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste simulador será descrita no capítulo seguinte. 

Além do teste de usabilidade, estruturado conforme a NBR 9241-11 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011), a pesquisa incluiu outros 

métodos e técnicas para complementação dos estudos. 

Para a análise de alguns símbolos presentes na sinalização das faixas reversíveis, 

foram verificados os estágios do Modelo C-HIP (WOGALTER, 2006) e aplicados testes de 

compreensão (INTERNATIONAL STANDARD, 2001). Também foi analisada a influência 

das variáveis pessoais dos participantes e a fidelidade do simulador.  

Figura 39 - Fluxograma dos métodos e técnicas utilizadas na pesquisa. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Além do simulador, foram utilizados questionários para a coleta de dados, 

resultando em dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos estão associados ao registro 

automático das infrações de trânsito, cometidas durante os testes no simulador. Já os dados 

subjetivos dizem respeito às verbalizações e relatos dos participantes gravados, durante os testes 

e suas opiniões externadas nos questionários. 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, tendo em vista que os dados objetivos 

são dependentes dos aspectos subjetivos, envolvidos na tomada de decisão diante da 

sinalização. 

Teste de 
Usabilidade

Eficácia

Estágios C-HIP

Placas e Sinais 
luminosos

Teste de Compreensão

MFR

Variáveis pessoais

Fidelidade do Simulador

Eficiência

Satisfação
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Nas pesquisas qualitativas geralmente queremos compreender as questões que 

os usuários podem encontrar, os níveis de frustações que eles podem 

experimentar e a gravidade de um problema em particular. Para os testes 

qualitativos devem se pensar em medidas que serão possíveis de ser 

respondidas com cinco usuários. (UNGER e CHANDLER, 2009 apud 

MENDONÇA e SILVA, 2014, p. 47). 

O teste de usabilidade foi realizado em ambiente virtual controlado, mas permitiu a 

interação dos motoristas com outros veículos e com o sistema de sinalização de controle de 

faixas reversíveis simulado. O teste seguiu os protocolos: 

1. Ajustes pessoais: distância em relação ao volante e aos pedais; 

2. Adaptação ao sistema: controles de direção e de velocidade; 

3. Teste em ambiente de trânsito com sinalização de rotina em pista de controle; 

4. Teste em ambiente de trânsito com faixas reversíveis em pista simples; 

5. Teste em ambiente de trânsito com faixas reversíveis em pista dupla. 

Nos ambientes com faixas reversíveis foram tomadas duas tarefas para avaliação 

da usabilidade:  

 Tarefa 1 - seguir a sinalização da faixa reversível (aberta e fechada), em especial 

não trafegar quando proibido o acesso; 

 Tarefa 2 - seguir a orientação verbal de usar a faixa reversível (aberta), ou não 

usar se o participante já havia usado na primeira passagem. 

Durante os testes foi minimizada a interação com o participante de modo a evitar 

influência nos resultados. 

O foco da pesquisa foi testar e comparar dois tipos de sinalização de controle das 

faixas reversíveis, o primeiro por semáforos e o segundo por cones, ambos acompanhados das 

respectivas sinalizações horizontais e verticais. 

O escopo de simulação incluiu elementos de sinalização existentes e projetados. Os 

elementos existentes tiveram como base os modelos reais adotados para os casos de pistas 

simples e dupla, e os projetados seguem o Código de Trânsito Brasileiro, manuais e resoluções 

do CONTRAN/DENATRAN. 
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5.1 População e amostragem 

A população da presente pesquisa são os motoristas norte-rio-grandenses 

portadores da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B em diante, habilitados a dirigirem 

veículos pelo território brasileiro. Dentro desta população, mostrou-se importante destacar duas 

categorias de habilitação: os profissionais (Exerce Atividade Remunerada – EAR) e os não 

profissionais. 

 Dentro da amostragem por quotas, foi estabelecida uma quota para os motoristas 

profissionais, cuja experiência de condução, inclusive em outras cidades, possibilitou uma 

coleta diferenciada de dados em relação aos não profissionais. A finalidade das demais quotas 

(gênero, faixa etária e tempo de habilitação) foi, inicialmente, garantir a representatividade 

proporcional da população de motoristas brasileiros, no caso específico os norte-rio-grandenses 

(tabelas 9 e 10). 

Tabela 9 - Perfil dos motoristas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Variáveis pessoais  Número % Total 

Gênero 
Masculino 469.723 71,53% 

656.660 
Feminino 186.937 28,47% 

Faixa Etária 

Até 30 177.601 27,05% 

656.660 31-40 187.890 28,61% 

Mais de 40 291.169 44,34% 

Tempo de Habilitação 

(Inclui Categoria A) 

Até 5 anos 194.295 28,77% 
675.479 

Mais de 5 anos 481.184 71,23% 

Fonte: Elaborada a partir de dados do GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (2014). 

Tabela 10 - Distribuição das quotas na amostra obtida. 

Quotas 

Unidades 
amostrais 

(u.a.) 

% Total 

Profissão 
Motorista (EAR) 13 50% 

100% 
Outra 13 50% 

Gênero 
Masculino 19 73% 

100% 
Feminino 7 27% 

Faixa Etária 

Até 30 8 31% 

100% 31-40 7 27% 

Mais de 40 11 42% 

Tempo de Habilitação 
Até 5 anos 8 31% 

100% 
Mais de 5 anos 18 69% 

Total  26   

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A quota relativa aos motoristas profissionais foi recrutada junto ao Setor de 

Administração de Transportes da UFRN através da técnica bola de neve, estabelecendo um 

contato inicial com o Coordenador Francisco José dos Santos. 

Para as demais quotas, utilizou-se a amostragem de conveniência, recrutando 

pessoas autodeclaradas habilitadas que transitavam pelo local de realização dos testes, o prédio 

do Departamento de Artes da UFRN. 

O número de participantes (26), está dentro das diretrizes definidas por Nielsen 

(1993, p. 224) que recomenda, em etapas finais de desenvolvimento e em estudos de 

acompanhamento (pós-ocupação), testes de usabilidade com pelo menos 20 participantes. 

 

5.2 Variáveis de estudo 

Para a avaliação dos elementos de sinalização das faixas reversíveis, foi observada 

a relação assimétrica entre as seguintes variáveis: 

 Independentes - elementos de sinalização (placas, marcas no pavimento, 

semáforos, cones), pistas (controle, simples, dupla), gênero, idade, profissão e 

tempo de habilitação; 

 Dependentes – infrações cometidas, tempo de percurso, reações gravadas, 

dificuldades relatadas, percepção e atenção, compreensão e memória, 

familiaridade, motivação, preferência e aprendizagem. 

As variáveis tomadas como medidas para a avaliação da usabilidade foram as 

ilustradas na figura 39 e descritas a seguir: 

 Eficácia - infrações de acesso à faixa reversível, quando ausentes eficaz; 

 Eficiência - infrações pontuadas conforme o CTB e o tempo de percurso, quanto 

menor a média de pontos e o tempo maior a eficiência; 

 Satisfação - preferência dos participantes a elementos da sinalização, quando 

opinião coincidente com o elemento testado, satisfatório. 
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Figura 40 - Estrutura adotada para o teste de usabilidade. 

 

Fonte: Elaborada a partir da NBR 9241-11 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011). 

Durante a execução das tarefas, as infrações foram coletadas nas cinco zonas de 

tráfego das faixas reversíveis (LATHROP, 1972), sendo as infrações relativas ao controle de 

acesso detectadas nas zonas 2, 3 e 4, conforme ilustrado na figura 41. 

Figura 41 - Detecção das infrações de controle de acesso à faixa reversível. 

 

Fonte: Elaborada a partir de Lathrop (1972). 

As variáveis utilizadas para compor os estágios do modelo C-HIP (WOGALTER, 

2006) e, assim, identificar as falhas no processo de informação da sinalização das faixas 

reversíveis, estão relacionadas na figura 42. 

Para avaliação da transmissão da informação, foi aferida a distância de legibilidade 

(FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 1997) gerada pelo simulador. Mantendo a 
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velocidade de 60km/h, foram cronometrados os tempos desde o momento em que os sinais se 

tornavam legíveis até a passagem por eles. 

Figura 42 - Modelo C-HIP adotado para avaliação de placas e sinais luminosos. 

 

Fonte: Elaborada a partir de Wogalter (2006). 

É importante esclarecer que os níveis de relação entre o comportamento e o controle 

cognitivo (RASMUSSEN, 1983) foram aqui estabelecidos da seguinte forma: 

 Na Pista de controle, um comportamento baseado em regras (RBB), já que foi 

aplicada uma sinalização de trânsito comumente encontrada nas ruas e avenidas, 

caracterizando uma situação de não rotina, contudo treinada; 

 Nas pistas simples e dupla, um comportamento baseado em conhecimento 

(KBB), tendo em vista que a sinalização de faixas reversíveis não é comumente 

encontrada, caracterizando uma situação inusitada. 

A resposta do questionário pós-teste “Pelo que você entendeu, faixa reversível é 

uma faixa de trânsito que” foi tomada como medida de aprendizagem, dada a diferença sutil 
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entre as alternativas, principalmente para os que nunca tinham trafegado por uma faixa 

reversível. 

Para a análise da compreensão do significado da marcação MFR, foi utilizada a 

metodologia de pontuação descrita na ISO 9186-2001, calculando o nível de aceitação para 

cada categoria de resposta. 

A validação do simulador tomou como medidas as reações verbalizadas pelos 

participantes durante os testes (imersão na interação com outros veículos), o relato de 

dificuldades dos participantes ao final de cada etapa (adaptação ao controle do veículo), o tempo 

de percurso (coerente com a velocidade e a distância) e as infrações cometidas (influência da 

simulação). 

Os condutores foram avaliados quanto a sua desobediência à sinalização através da 

recorrência de infrações graves e/ou gravíssimas na pista de controle e nas demais pistas. 

 

5.3 Testes piloto 

Foram realizados dois testes piloto, cada um com um participante. 

O primeiro teste foi realizado com o mesmo notebook utilizado para o 

desenvolvimento do software do simulador, sendo detectados os seguintes problemas: 

 Dificuldade de controle do veículo, em razão da baixa taxa de atualização (frames 

por segundo) decorrente da capacidade de processamento da placa de vídeo; 

 Interferência do som do motor na captação do áudio do participante, em razão 

da proximidade entre a saída e a entrada de áudio do notebook. 

Já o segundo teste, foi realizado na estação gráfica disponibilizada para os testes, 

sendo detectados os seguintes problemas: 

 Deslocamento dos pedais ao pisar bruscamente, por causa da falta de atrito entre 

a base dos pedais do fabricante do joystick e o piso cerâmico. 

 Controle da velocidade do veículo, em razão da falta de exibição de um 

velocímetro. 
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Dessa forma, os testes piloto mostraram a necessidade de tomar as seguintes 

providências: 

 Atualizar o software, fazendo uma otimização (excluindo algumas animações e 

renderizações desnecessárias) e incluindo um velocímetro na tela para feedback 

da velocidade atual. Essa atualização foi batizada de versão 1.01 e foi a utilizada 

nos testes; 

 Confeccionar em madeira compensada uma base inclinada para apoio dos 

pedais; 

 Utilizar um microfone para captação de áudio junto ao participante. 

 

5.4 Montagem do simulador 

O simulador foi montado no dia 18 de setembro de 2015 na sala do grupo de pesquisa 

ECOAR do Departamento de Artes da UFRN. Sua montagem, como visto na figura 43, incluiu: 

 Uma mesa para apoio do televisor e fixação do volante do joystick; 

 Uma cadeira; 

 Uma base para apoio e regulagem dos pedais do joystick. 

Figura 43 - Visão frontal (esq.) e lateral (dir.) do posicionamento dos elementos, após montagem. 

  

Fonte: Acervo do autor. 
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O volante e, consequentemente, a cadeira e os pedais foram posicionados no 1/3 da 

tela a partir da esquerda, guardando relação com a posição da câmera dentro do veículo 

simulado. 

 A distância entre o televisor e o volante permitiram um afastamento maior que 

700mm entre o olho do participante e a tela, valor mínimo exigido para um simulador de 

autoescola, embora não seja esse o objetivo. 

Dessa forma, os ângulos de visualização que os participantes tinham em relação à 

tela de projeção do televisor são maiores que 50º na horizontal e maiores que 30º na vertical. 

No entanto, a visualização foi limitada pelo campo de visão (Field of view) da 

câmera posicionada dentro do veículo, configurada para 25º. Este ângulo garante uma maior 

proximidade da fóvea virtual e, consequentemente, uma melhor acuidade visual por parte do 

participante, como explicado por Ware (2004). 

Como o campo de visão é menor que 60º, o simulador é classificado como 

simulador de baixo nível, conforme Jamson (2011 apud RANGEL, 2015). 

A simulação foi projetada na resolução natural 1600 x 900 pixels, dessa forma, foi 

obtida uma resolução espacial de 32 pixels/grau na horizontal e 30 pixels/grau na vertical, valor 

acima do mínimo exigido para um simulador de autoescola (20 pixels/grau). 

 

5.5 Coleta de dados 

A coleta de dados da pesquisa aqui apresentada, ocorreu entre os dias 21 e 24 de 

setembro de 2015. Os dados foram coletados em três momentos: antes, durante e depois dos 

testes no simulador, conforme detalhado a seguir. 

  

5.5.1 Questionário pré-teste 

Elaborado como formulário eletrônico do Google Drive, o questionário pré-teste 

continha primeiramente o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, o qual foi devidamente 

lido em conjunto com cada participante, esclarecendo todas as dúvidas de cada um. 
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Em seguida, foram preenchidos os seguintes dados do participante: 

 Nome, utilizado apenas para associação com o questionário pós-teste; 

 E-mail, adotado para localização do participante, caso necessário; 

 Gênero, utilizado para comparação com dados estatísticos oficiais, 

principalmente na composição da amostra; 

 Profissão, utilizado para tratamento estatístico de motoristas profissionais e não 

profissionais; 

 Idade, utilizado para comparação com dados estatísticos oficiais, principalmente 

na composição da amostra; 

 Tempo de habilitação, utilizado para comparação com dados estatísticos oficiais, 

principalmente na composição da amostra; 

 Horário de realização do teste, utilizado apenas para associação com as 

gravações; 

 Horário alternativo, não utilizado, elaborado caso fosse necessário o 

recrutamento através de listas de e-mail. 

Esse questionário serviu para traçar o perfil dos participantes submetidos aos testes 

no simulador e controlar as quotas da amostra. 

 

5.5.2 Procedimentos pré-teste 

Antes de começar os testes no simulador, os participantes eram instruídos quanto 

ao objetivo do teste, reforçando que o que estava sendo testado era a sinalização e não a 

habilidade de condução deles, os tranquilizando quanto ao propósito do teste. 

Em seguida, os participantes realizavam os ajustes de aproximação do assento, 

posicionando a poltrona para frente ou para atrás de acordo com o comprimento das pernas e 

dos braços. Os pedais foram ajustados sobre o apoio de uma base inclinada de madeira, o que 

permitiu uma variedade de ajustes de profundidade e de altura. 
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Antes de abrir o arquivo executável do simulador, era aberto o aplicativo 

JoyToKey, responsável por transferir ao joystick os controles de direção e de pedais.  

Ao terminarem os ajustes iniciais, cada participante dirigiu no simulador até que, 

quando questionado sobre o controle das ações, respondesse afirmativamente. O Ambiente 

virtual utilizado para a adaptação foi a Scene Pista de Controle personalizada para o destino 

Centro e o horário Manhã. 

Os últimos procedimentos antes do teste eram iniciar a gravação da captura de tela 

e verificar o microfone conectado ao computador, direcionando-o para captar a fala do 

participante. 

Para a captura de tela foi utilizado o aplicativo web Screencast o matic e os arquivos 

foram salvos no formato mp4. Para cada participante foi salvo um arquivo com todas as etapas 

do teste. 

 

5.5.3 Teste em ambientes simulados 

Para minimizar a influência da aprendizagem durante os testes, foram escolhidas 2 

sequências para realização dos testes (tabela 11), de modo que cada participante testou 

alternadamente os dois tipos de sinalização. 

Tabela 11 - Sequências escolhidas e personalizadas para cada etapa do teste. 

Seq. Etapa 

Personalização 

Cena Destino Horário 
Sinalização de 

controle 
Placas 

SC 

1 
Controle 

Centro Manhã Semáforos e 
cones 

Situações de 
rotina 2 Bairro Noite 

3 

Simples 

Centro 

Manhã 
 

Semáforos Proposta 

4 Bairro Semáforos Proposta 

5 Centro Semáforos Proposta 

6 

Dupla 

Bairro Cones In loco 

7 Centro Cones In loco 

8 Centro Cones In loco 

CS 

1 
Controle 

Centro Manhã Semáforos e 
cones 

Situações de 
rotina 2 Bairro Noite 

3 

Simples 

Centro 

Manhã 
 

Cones In loco 

4 Bairro Cones In loco 

5 Centro Cones In loco 

6 

Dupla 

Bairro Semáforos Proposta 

7 Centro Semáforos Proposta 

8 Centro Semáforos Proposta 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Quando o participante testava a sinalização por semáforos na pista simples, na pista 

dupla testava por cones, e vice-versa. Cada pista foi percorrida nos dois sentidos (ida e volta) 

de forma a testar a sinalização aberta e fechada da faixa reversível. 

As etapas 5 e 8 da tabela 11 correspondem à repetição do destino no qual a faixa 

reversível está ativada, instruindo verbalmente o participante a tomar uma decisão diferente da 

realizada nas etapas 3 e 7, respectivamente. Ou seja, quando o participante não trafegava pela 

faixa reversível, era instruído a trafegar e vice-versa. 

Cada participante percorreu as 8 etapas em 13 minutos, em média, tempo no qual 

foram realizadas as tarefas de adaptação (livre) na Pista de controle e as de usabilidade (1 e 2) 

nas pistas com faixas reversíveis (FR), conforme ilustrado na figura 44. 

Figura 44 - Sequência esquemática dos testes em pistas com e sem faixas reversíveis (FR). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ao longo dos testes os condutores foram monitorados para detecção de sintomas de 

enjoo, no entanto, nenhum participante relatou sintomas associados ao enjoo do movimento 

(motion sickness). 

 

5.5.4 Lista de infrações e relato de dificuldades 

Ao final de cada etapa, foram exibidas ao participante a lista de infrações e uma 

mensagem que estimulava o relato das dificuldades enfrentadas, e se elas tinham relação com 

as infrações cometidas. As dificuldades poderiam ser de condução ou de compreensão da 

sinalização. 
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Também era exibida a mensagem de uso da faixa reversível, quando essa era 

utilizada pelo usuário. 

 

5.5.5 Questionário pós-teste 

Ao final de todas as etapas de teste no simulador, os participantes responderam a 

questões que buscaram verificar a compreensão dos elementos de sinalização testados 

(semáforos, placas, marcas no pavimento e cones), sendo preenchidas as seguintes informações: 

 Nome ou código, utilizado apenas para associação com o questionário pré-teste; 

 Quais dos elementos de sinalização abaixo estavam presentes nos cenários 

testados? Ativou a lembrança de sinais luminosos, placas de sinalização 

(algumas inexistentes para verificar a confiabilidade das respostas) e marcas no 

pavimento (inclusive a MFR); 

 Qual o significado do elemento de sinalização "L" da figura acima? Verificou o 

conhecimento do significado da MFR (Marcação de Faixa Reversível); 

 Você já tinha dirigido por uma faixa reversível? Verificou se o participante já 

tinha experiência e familiaridade em dirigir por faixas reversíveis. Esta 

informação não foi coletada no questionário pré-teste para evitar a 

previsibilidade dos elementos a serem testados; 

 Pelo que você entendeu, faixa reversível é uma faixa de trânsito que (três 

alternativas de resposta). Verificou o entendimento do participante quanto à 

definição operacional de uma faixa reversível. A ordem das alternativas era 

aleatória; 

 Na sua opinião, qual a melhor forma de sinalizar? (quatro alternativas para cada 

momento). Verificou o uso dos elementos de sinalização (placas, linhas no 

pavimento, semáforos e cones) em cinco momentos (antes do início da 

reversível, a entrada da reversível, ao longo da reversível, antes do fim da 

reversível e a saída da reversível). 
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Este questionário foi utilizado para coletar dados que permitissem avaliar a 

memória, a compreensão, o entendimento e a satisfação de alguns elementos da sinalização 

simulada.  

 

5.6 Tratamento dos dados 

Como será descrito no capítulo seguinte, o simulador exibiu a lista de infração ao 

final de cada teste, cujas infrações foram alimentadas individualmente para cada participante 

em planilha eletrônica. 

Posteriormente, foram gerados os gráficos com os devidos cruzamentos de dados, 

incluindo os dados obtidos pelos questionários.  
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6 METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DO SIMULADOR 

 

O simulador de direção construído para aplicação na presente pesquisa é composto 

por software e hardware. 

O software, ou jogo de condução, foi desenvolvido na versão 5.1.1f1 do Unity 3D© 

e recebeu o nome de SimSin – Simulador de Sinalização para testes de usabilidade. O seu 

desenvolvimento será detalhado neste capítulo. 

No desenvolvimento do jogo de condução, adotou-se um modelo de simulação que 

consumisse o mínimo de recursos de processamento gráfico, a fim de melhorar o desempenho 

e evitar a necessidade de um computador cada vez mais potente.  

A taxa de atualização gráfica obtida no SimSin ficou acima de 30 FPS (quadros por 

segundo), mínimo exigido para um simulador de autoescola (BRASIL, 2011a). O gráfico 2 

mostra a medição realizada na pista simples com a ferramenta Profiler do Unity 3D©, que 

apresenta poucos picos próximos a 15 FPS. 

Gráfico 2 - Taxa de atualização medida com a ferramenta Profiler. 

 

Fonte: Captura de tela do Unity 3D©. 

Quanto ao hardware, foi utilizado durante os testes de usabilidade um computador 

desktop com a seguinte configuração: 

 Processador Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU@ 3.40 GHz até 3.70 GHz; 

 Placa de vídeo Geforce GTX 550 Ti; 

 Memória 8GB; 

 Disco rígido de 2TB; 

 Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits. 
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Para o controle do veículo foram utilizados os seguintes dispositivos: 

 Entrada - joystick com volante de direção e pedais de aceleração e de freio; 

 Saída - televisor retornando imagem do ambiente percorrido e som do veículo 

dirigido. 

O joystick utilizado foi um Trust GXT 27 dotado de vibration feedback quando em 

aceleração. Foram ativados apenas os comandos direcionais: direita, esquerda, para frente e 

para trás do joystick. 

O televisor utilizado como monitor foi um LG 42LD420C com 42 polegadas de 

diagonal e tecnologia LCD. 

 

6.1 Modelo de simulação 

Para estabelecer o escopo de simulação, foram consideradas as definições de 

fidelidade relacionadas às experiências física e psicológica-cognitiva, citadas por Liu, 

Macchiarella e Vincenzi (2009). Assim, a simulação deve atingir os seguintes propósitos: 

 Realismo visual que permita a visualização de placas e de outros elementos de 

sinalização à velocidade de até 60km/h (distância de visibilidade e legibilidade, 

nitidez, resolução, frequência FPS); 

 Realismo físico que permita o controle do veículo dirigido (player), incluindo 

elementos como: aceleração, desaceleração, inércia, fricção e gravidade; 

 Realismo comportamental que permita a interação com veículos dotados de 

inteligência artificial (A.I.) que trafeguem de forma autônoma pelo ambiente 

virtual. 

Seguindo estes propósitos, foram criados três ambientes virtuais, pelos quais os 

usuários se deslocaram simulando situações reais de condução no trânsito. 

A pista de controle não seguiu um modelo real específico, foi criada para simular 

situações e sinalizações comumente encontradas, tais como: cruzamento controlado por 
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semáforos e desvio canalizado por cones. Ela foi criada com 4 faixas de tráfego, em alguns 

trechos separadas por barreiras de segurança do tipo New Jersey, e um cruzamento 

semaforizado. Foram inseridos cones delimitando um desvio decorrente de obras na pista. A 

sinalização horizontal, vertical e semafórica é composta por elementos comumente 

encontrados. Foram utilizadas placas para regulamentar a direção a ser seguida (obrigatório em 

frente, passagem pela direita), placas de advertência de estreitamento de pista e de obras na 

pista. 

Já para a modelagem das pistas com faixas reversíveis, dentre as diversas 

configurações de pistas e de reversão de faixas operadas no Brasil, foram tomadas como modelo 

real as exemplificadas na figura 45 e descritas a seguir: 

 Para pista simples, a Av. Lúcio Costa no Rio de Janeiro – RJ que opera com 

reversão 1:2 para 2:1; 

 Para pista Dupla, a Ponte Joatinga (reversível - Ponte da Joatinga - Túnel do Joá 

- Elevado das Bandeiras - Túnel de São Conrado) no Rio de Janeiro que opera 

com reversão 2:2 para 3:1. 

Figura 45 - Modelo real de pista simples (esq.) e de pista dupla (dir.). 

Av. Lúcio Costa Ponte Joatinga 

Fonte: (GOOGLE, 2015c) e (GOOGLE, 2015f). 

Estas escolhas tiveram como referência as configurações atípicas que ocorrem 

nestas avenidas, de forma que não mantêm pelo menos duas faixas abertas ao tráfego em cada 

sentido, o que também simplifica o ambiente a ser simulado, reduzindo as variações de trajeto. 

Quanto às diversas formas encontradas no território brasileiro de sinalizar as faixas 

reversíveis, foram tomados como modelo real os elementos exemplificados na figura 46 e 

descritos a seguir: 
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 Para sinalização de controle por cones - as placas, a canalização por cones e as 

marcas no pavimento encontradas nas avenidas Gov. Carlos Lacerda (Linha 

Amarela) e Lúcio Costa; 

 Para sinalização de controle por semáforos - a sinalização semafórica encontrada 

na Av. Lauro Sodré, especificamente, os sinais e o suporte de montagem do 

grupo focal. 

Figura 46 - Modelo de sinalização por cone (esq.) e de sinalização por semáforos (dir.). 

Linha Amarela Av. Lauro Sodré 

Fonte: (GOOGLE, 2014c) e (GOOGLE, 2014d). 

Dessa forma, a pista simples foi simulada com 3 faixas de tráfego, sendo a central 

reversível. A sinalização inserida permite o controle por cones e/ou por semáforos na 

configuração 1:2 (reversível fechada) ou 2:1 (reversível aberta). 

Já a pista dupla foi simulada com barreira de segurança do tipo New Jersey 

segregando as pistas que continham 2 faixas de tráfego cada. Uma das faixas junto à barreira 

de segurança foi tomada como reversível. A sinalização inserida permite o controle por cones 

e/ou por semáforos na configuração 2:2 (reversível fechada) ou 3:1 (reversível aberta). 

O uso do simulador como instrumento de pesquisa, também incorporou ao escopo 

de simulação, ferramentas de apoio ao teste de usabilidade que possibilitassem: 

 Personalização dos ambientes virtuais no momento do teste (pista, destino, 

horário e tipo de sinalização); 

 Coleta automática de dados como: infrações de trânsito, colisões e uso da faixa 

reversível quando aberta. 

Para personalização do ambiente de teste, foram simulados 52 cenários, mas para 

evitar um teste cansativo aos participantes, foram utilizados apenas os destacados na tabela 12.   
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Tabela 12 - Personalização de ambientes virtuais e cenários de teste. 

Ambientes Virtuais 
Número de 
Cenários Cena Destino Horário 

Sinalização de 
controle 

Placa 

Pista de Controle 
(sem faixa 
reversível) 

Centro 
Manhã 

Combinado 
(Semáforo e 

cone) 

Proposta 
(conforme 

CTB) 
4 

Noite 

Bairro 
Manhã 

Noite 

Pista Simples 
(faixa central 

reversível) 

Centro 

Manhã 
(FR 

aberta) 

Semáforo 
Proposta e 

In loco 
6 Cone 

Combinado 

Noite 
(FR 

fechada) 

Semáforo 
Proposta e 

In loco 
6 Cone 

Combinado 

Bairro 

Manhã 
(FR 

fechada) 

Semáforo 
Proposta 
e In loco 

6 Cone 

Combinado 

Noite 
(FR 

aberta) 

Semáforo 
Proposta 
e In loco 

6 Cone 

Combinado 

Pista Dupla 
(reversível junto à 

barreira de 
segurança) 

Centro 

Manhã 
(FR 

aberta) 

Semáforo 
Proposta 
e In loco 

6 Cone 

Combinado 

Noite 
(FR 

fechada) 

Semáforo 
Proposta 
e In loco 

6 Cone 

Combinado 

Bairro 

Manhã 
(FR 

fechada) 

Semáforo 
Proposta 
e In loco 

6 Cone 

Combinado 

Noite 
(FR 

aberta) 

Semáforo 
Proposta 
e In loco 

6 Cone 

Combinado 

Total 52 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para coleta de dados, foi criado um sistema de penalidade correspondente ao mundo 

real, como recomendado por Ranney (2011). As infrações decorrentes da circulação proibida e 

das colisões cometidas pelos participantes foram detectadas e exibidas ao final de cada etapa 

de teste: 

 trafegar fora da pista; 

 trafegar pela contramão (contrafluxo); 

 trafegar pela faixa reversível fechada (ativada ou não); 

 trafegar pela faixa reversível além do limite permitido e perder a saída da faixa 

reversível (quando ativada); 
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 trafegar pela faixa preferencial reservada para saída da faixa reversível (quando 

ativada); 

 colisão com outros veículos; 

 colisão com cones; 

 avançar o sinal vermelho (apenas na pista de controle). 

Também foi exibida a mensagem de uso da faixa reversível, quando utilizada pelo 

usuário, indicando que o objetivo inicial “utilize a faixa reversível” havia sido alcançado. 

 

6.2 Veículos 

O jogo de condução criado possui as seguintes limitações quanto ao veículo 

conduzido (player): 

 Simula um câmbio automático e não permite a troca de marchas; 

 Limita a velocidade máxima a 60km/h; 

 Não simula visualização dos retrovisores. 

Quanto aos outros veículos, eles são os únicos agentes autônomos simulados, ou 

seja, não foram simulados pedestres, ciclistas e motociclistas. 

Para o veículo player foi inserido o Prefab Car que passou por vários ajustes de 

configuração na busca por um controle realista (figura 47). 

A modificação do parâmetro Maximum Steer Angle, o qual limita o giro máximo 

dos pneus, e do parâmetro Angular Drag, que controla a resistência ao tombamento, mostrou-

se a forma mais rápida de se aproximar do realismo de condução desejado, já que as mudanças 

de direção seriam suaves. 

A velocidade máxima (Top Speed) foi limitada a 60 km/h e a redução do parâmetro 

Reverse Torque manteve a possibilidade de movimento para trás, mas de forma lenta. 
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Figura 47 - Configurações do player: valores do Prefab (esq.) e ajustados (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

A câmera foi inserida hierarquicamente dependente do Prefab Car e posicionada de 

forma a simular a visão que o motorista teria dentro do veículo com um campo de visão (Field 

of view) igual a 25º (figura 48). 

Figura 48 - Configurações da câmera do veículo player. 

 

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

Já para os veículos dotados de Inteligência Artificial (AI) foi utilizado o Prefab 

CarWaypointBased e inseridos waypoints que formaram um circuito fechado que garantiram a 
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contínua circulação dos veículos autônomos no mesmo sentido do veículo conduzido (player) 

e no sentido contrário. No entanto, o circuito não passa pelas faixas reversíveis e, 

consequentemente, os veículos AI não trafegam por elas. 

Para que os carros AI’s obedecessem a parada no sinal vermelho do cruzamento da 

Pista de controle, foram adotados os procedimentos descritos a seguir: 

1. Inserção de gameobject de checagem (checkpoint) do tipo Cube, realizando 

a. Ajuste de posição (position) e tamanho (Scale); 

b. Ativação da opção Is Trigger no Box collider, a qual permite desencadear 

uma determinada ação em caso de colisão; 

c. Desativação da renderização da mesh, para evitar a exibição do Cube no 

cenário; 

2. Criação do Script LightEnableDesabled que ativa (SetActive) o objeto de 

checagem (checkpoint) quando uma determinada luz está habilitada (Enable), 

no caso o sinal vermelho. 

3. Criação do Script AIBrake que restringe (Constraints) o componente Rigidbody 

dos objetos que compõem as rodas dos veículos ao congelamento total 

(FreezeAll), caso os carros AI’s colidam contra o Box Collider (col) ativo no 

checkpoint, provocando a parada brusca do veículo. 

Figura 49 - Configurações do gameobject de checagem e script utilizado para parar os carros AI’s. 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 
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4. Criação do Script LightRigibody que desativa todas as restrições do 

componente Rigidbody dos objetos que compõem as rodas dos veículos, 

provocando a retomada do movimento do veículo, quando uma determinada luz 

está habilitada (Enable), no caso o sinal verde. 

Figura 50 - Inserção de objetos para retomada do movimento (esquerda) e código do Script (direita). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

6.3 Cenas 

As três cenas descritas no modelo de simulação (Pista de controle, Pista simples e 

Pista dupla) foram criadas em arquivos separados, ou seja, cada arquivo continha uma Scene. 

As extensões virtualmente percorridas em cada pista, em cada sentido (destino), 

estão apresentadas na tabela 13. 

Tabela 13 - Extensões percorridas em cada pista simulada. 

Destino 
Extensão (m) 

Pista de Controle Pista Simples Pista Dupla 

Centro 690 1.020 1.020 

Bairro 789 990 1.000 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A geometria adotada nas pistas (figura 51) previu, nas curvas circulares, raios acima 

dos mínimos exigidos para o projeto geométrico de rodovias rurais (BRASIL, 1999, p. 71), ou 



105 

 

seja, os raios ficaram acima de 135m, considerando-se uma superelevação de 6% e a velocidade 

diretriz de 60km/h. 

Figura 51 - Geometria horizontal das pistas simuladas em cada cena. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.3.1 Pista de controle 

Configurada com 4 faixas de rolamento (4m cada) com inserção parcial de barreira 

de segurança separando as faixas de tráfego. Não foram adicionados aclives ou declives, mas 

foram inseridas 2 curvas suaves. 

A pista principal é interceptada perpendicularmente por outra pista, nesse 

cruzamento foram inseridos semáforos com programação de 10s para a luz verde. 

Nessa pista não foi inserida sinalização de faixa reversível, apenas sinalização de 

rotina. 

Figura 52 - Cruzamento semaforizado da Pista de Controle. 

 

Fonte: Captura de tela do SimSin. 

 

6.3.2 Pista simples 

Configurada com 4 faixas de tráfego (3m cada) com inserção parcial de guarda 

corpo nos bordos. Para dar a aparência de 3 faixas de tráfego foram criadas novas texturas de 

demarcação viária. Não foram adicionados aclives ou declives, mas foram inseridas 2 curvas 

reversas. 

Foi adicionada vegetação com coqueiros e aplicada textura de água no lado direito, 

simulando uma praia. 

Nessa pista, a operação reversível ocorre na faixa central. 
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Figura 53 - Cenário de pista simples com faixa reversível à frente. 

 

Fonte: Captura de tela do SimSin. 

 

6.3.3 Pista dupla 

Configurada com 4 faixas (4m cada) de tráfego e inserção de barreira de segurança, 

separando cada duas faixas, reservando-se 2 locais para passagem de uma pista a outra. Foi 

inserido guarda corpo nos aclives e declives. Também foram inseridas 3 curvas horizontais 

suaves. 

Nesta pista, a operação reversível ocorre na faixa interna da pista esquerda, sentido 

centro. 

Figura 54 - Circulação pela faixa reversível da Pista dupla. 

 

Fonte: Captura de tela do SimSin. 
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6.4 Sinalização 

Cada cena recebeu a sinalização horizontal, vertical, semafórica e de dispositivos 

auxiliares (cones) com base no CTB. As cenas Pista simples e Pista dupla também receberam 

sinalizações baseadas nos respectivos modelos reais. 

Figura 55 - Sinalização com base no modelo real (esq.) e com base no CTB (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do SimSin. 

 

6.4.1 Sinalização horizontal 

Como o Asset Road Architect não possuía materiais com texturas representativas 

da MFR (marcação de faixa reversível no contrafluxo), composta por linhas duplas seccionadas 

na cor amarela, foram criadas novas texturas e estas vinculadas a novos materiais. Também foi 

criada uma textura que combina a linha simples seccionada (LMS-2) com a linha dupla contínua 

(LFO-3). 

Tabela 14 - Texturas de marcação viária criadas e aplicadas nas cenas. 

Scene Textura Descrição 

Pista 
simples 

 

Linha simples seccionada (LMS-2) e Linha dupla 
contínua (LFO-3) 

 
Marcação de Faixa reversível no contra fluxo (MFR) 

 

Marcação de Faixa reversível no contra fluxo (MFR) e 
Linha dupla contínua (LFO-3) 

Pista 
dupla 

 

Marcação de Faixa reversível no contra fluxo (MFR) e 
Linha simples seccionada (LMS-2) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para a pista simples, foram criadas duas novas texturas com a marcação MFR. A 

primeira, combina a MFR com a linha dupla contínua (LFO-3) e corresponde à sinalização 
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horizontal predominante na Av. Lúcio Costa, na cidade do Rio de Janeiro. A segunda, apresenta 

duas marcações MFR e corresponde à proposta de sinalização conforme a regulamentação 

brasileira. 

 

6.4.2 Sinalização vertical 

Para a sinalização vertical das situações comumente encontradas, foram utilizadas 

as placas de regulamentação, advertência e sinalização de obras regulamentadas no Brasil 

(tabela 15). 

Tabela 15 - Relação de placas associadas às situações de rotina, inseridas nas cenas.

Placa Descrição Dimensões 
Pista 

C S D 

 

R-7: Proibido ultrapassar Ø=0,80m X X X 

 

R-23: Conserve-se à direita (Centro) Ø=0,80m  X X 

 

R-24b: Passagem obrigatória Ø=0,80m X X X 

 

R-26: Siga em frente Ø=0,80m X   

 

A-21b: Estreitamento de pista à esquerda (Bairro) ℓ=0,80m  X X 

 

A-25: Mão dupla adiante (Centro) ℓ=0,80m  X X 

 

A-21b: Estreitamento de pista à esquerda ℓ=0,80m X   

 

 

A-24: Obras a 200m 
ℓ=0,80m; 

1,25x0,40m 
X   

 

Indicação de desvio à esquerda 2,00x1,00m X   

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Já para a sinalização das faixas reversíveis, a revisão de literatura mostrou que a 

sinalização vertical deve atender às seguintes necessidades dos condutores: 

• ser advertido com antecedência da existência da faixa reversível; 

• receber a indicação de qual a faixa que sofre reversão de sentido de fluxo; 

• tomar conhecimento do sentido de fluxo regulamentado, através de horários ou 

dos sinais luminosos convencionados. 

As placas foram inseridas em cada cena, prevendo duas sinalizações de controle das 

faixas. Para o controle por semáforos, as placas projetadas tiveram como referência os manuais 

de sinalização vertical (tabela 16). Já para o controle por cones, utilizou-se como referência as 

placas existentes nos locais tomados como modelo real, ou seja, as placas In loco das avenidas 

Lúcio Costa e Linha Amarela (tabela 17). 

Tabela 16 - Relação das placas projetadas associadas às faixas reversíveis. 

Placa Descrição Dimensões 
Pista 

C S D 

 Indicação educativa de faixa reversível 1,25x0,40m  X  

 

Advertência e indicação de faixa reversível 2,00x1,00m  X X 

 

Advertência e indicação educativa de faixa 
reversível 

2,00x1,00m  X X 

 

Advertência e regulamentação (R-23) da saída da 
faixa reversível (Centro) 

2,00x1,00m  X X 

 

Advertência e regulamentação (R-24b) da saída da 
faixa reversível (Centro) 

2,00x1,00m  X X 

 

Advertência de término da faixa reversível adiante 
(Bairro) 

2,00x1,00m  X X 

 

Advertência de término da faixa reversível adiante 
(Bairro) 

2,00x1,00m  X X 

 

Advertência e regulamentação (R-2) da saída da 
faixa reversível (Centro) 

0,60x1,00  X  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 17 - Relação das placas In loco associadas às faixas reversíveis. 

Placa Descrição Dimensões 
Pista 

C S D 

 

Advertência e indicação de faixa reversível (In 
loco) 

2,00x1,00m  X  

 

Advertência e indicação de faixa reversível (In 
loco) 

2,00x1,00m  X  

 

Advertência e regulamentação de faixa reversível 
(In loco) 

2,00x1,00m   X 

   

Advertência para redução da velocidade (In loco) 
Advertência e regulamentação (R-19 e R-7) para 
trafegar na reversível (In loco) 

0,60x0,80m   X 

 

Advertência (A-25) para presença de faixa 
reversível (In loco) 

2,00x1,50m   X 

 

Advertência (A-21b) para presença de faixa 
reversível (In loco) 

2,00x1,50m   X 

 

Advertência e regulamentação (R-3 e R-26) das 
faixas de tráfego (In loco) 

2,00x1,00m   X 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As placas fixadas sobre os semipórticos sofreram uma inclinação vertical de 5 

graus, conforme regulamentado no Manual de Sinalização Rodoviária (BRASIL, 2010a). 

Foi adotada a altura de 150mm para as letras constantes nas placas indicativas 

projetadas. Esta altura está acima do mínimo, se considerada uma via urbana, e é igual ao 

mínimo, se considerada uma via rural, conforme o Manual de Sinalização Vertical de Indicação 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2014a). 

As localizações das placas da pista de controle (figura 56) e das pistas simples e 

dupla (figuras 57, 58 e 59) estão resumidas nos diagramas lineares que seguem. 

Para o desenho vetorial dos símbolos e a diagramação das placas, foi utilizado o 

software CorelDRAW©. As placas foram exportadas para o formato png e, já no Unity, foi 

criado um material para cada placa e a ele associado a respectiva textura.  
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Figura 56 - Diagrama linear de localização das placas da Pista de controle. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 57 - Diagrama linear de localização das placas In loco nas pistas simples e dupla. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 58 - Diagrama linear de localização das placas da Pista simples, projetadas para uso com semáforos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 59 - Diagrama linear de localização das placas da Pista dupla, projetadas para uso com semáforos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6.4.3 Dispositivos auxiliares (cones) 

Os cones foram inseridos espaçadamente ao longo de cada pista com o auxílio da 

opção Extrusion & edge objects do Script GSD Spline N. Em cada cena foi respeitada a 

disposição encontrada no modelo real. 

Através da simulação física, ao sofrer uma colisão, os cones têm comportamento 

semelhante ao real: tombam e atrapalham a circulação. 

Figura 60 - Cones dispostos na simulação de pista simples. 

 

Fonte: Captura de tela do SimSin. 

 

6.4.4 Sinalização semafórica 

 

A característica particular do grupo focal de controle de faixa reversível 

regulamentado no Brasil, exigiu a construção de um modelo 3D no software AutoCAD© e 

posterior exportação para associação de texturas e materiais no Unity 3D. 

O foco foi modelado em forma quadrangular com lado de 300mm 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2014b). Os símbolos “x” e seta para baixo 

seguiram a proporção encontrada no foco de forma circular. 

O controle semafórico da faixa reversível foi configurado de forma que quando 

selecionado o horário Manhã a faixa era ativada e quando Noite desativada, conforme 

esquematizado na figura 61. 
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Figura 61 - Configuração dos grupos focais de acordo com o horário: Manhã (M) e Noite (N). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O resultado final, tanto na pista simples como na pista dupla, pode ser observado 

na figura 62. 

Figura 62 - Sinalização semafórica de controle da faixa reversível da pista simples (esq.) e da pista dupla (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do SimSin. 

 

6.5 Interface 

Utilizando elementos de Interface do Usuário (UI), foram criadas as interfaces 

direcionadas aos participantes e as direcionadas ao pesquisador. 

Aos participantes, inicialmente, era exibida uma caixa de mensagem com as 

instruções “acelere” e “utilize a faixa reversível”, além de informações sobre a distância do 

percurso. Ao final, era exibida uma lista de infrações e as cometidas pelo participante eram 

destacadas. 
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Ao pesquisador, era exibido um menu de personalização, no qual era possível a 

seleção do cenário para cada etapa do teste de usabilidade, combinando pistas, destino, horário, 

tipo de sinalização de controle e tipo de placas. 

As instruções inicias e o menu de personalização eram recolhidos após o motorista 

percorrer os primeiros 20 metros da pista simulada, permanecendo em exibição apenas o 

velocímetro (figura 63). 

Figura 63 - Posição de partida com instruções e informações do percurso (esq.) e após percorrer 20 metros 

(dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do SinSin. 

O velocímetro exibido tem como base um Script disponibilizado no fórum da Unity 

3D baseado na magnitude de velocidade do componente Rigidbody. 

 

6.5.1 Menu de personalização 

Cada pista foi modelada em uma cena (Scene) diferente e a seleção de uma delas se 

dá através de um botão (buttom) que ativa a função Start Game do Script Main Menu. Esta 

função carrega a Scene especificada através do comando LoadLevel. 

 

6.5.1.1 Destino 

A seleção do destino, presente em todas as cenas modeladas, se dá através de caixas 

de seleção (Checkmark) alternada (Toggle), ou seja, ao marcar um destino o outro é desativado. 

Neste caso, há a ativação (SetActive) de um veículo por vez, o que sai em direção ao “centro” 

ou o que vai para o destino “bairro”. 
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Figura 64 - Configurações do botão Pista simples (esq.) e do destino Centro (dir.). 

 

 

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

6.5.1.2 Horário 

Para a seleção de horário também foram utilizadas caixas de seleção alternada. A 

cada caixa foi atribuído um conjunto de ações de ativação/habilitação e 

desativação/desabilitação de objetos, de modo que quando um objeto estivesse ativo em um 

horário no outro estaria desativado. 

Os objetos que sofrem influência do horário são: 

 Luzes, sol habilitada no horário Manhã e luminárias no Noite; 

 Grupo focal de controle da faixa reversível, sinais “seta verde para baixo” ativos 

no horário Manhã e sinais “x” no Noite; 

 Cones de delimitação da faixa reversível, ativos no horário Manhã; 

 Objetos de checagem de invasão da faixa reversível, no destino Bairro ativo no 

horário Manhã e no destino Centro ativo no horário Noite; 

 Faróis dos carros (players e AI’s), habilitados no horário Noite. 
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Para o controle das luzes, foi utilizado o script NoiteLuminarias que controla a 

habilitação (enable) das luzes (light) de todos os objetos pertencentes a um determinado grupo, 

tornando-a falsa (false) na função Desliga. 

Figura 65 - Ativação e desativação de objetos para composição dos cenários Manhã (esq.) e Noite (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

Já para controlar a ativação dos sinais dos semáforos da faixa reversível, foram 

adotados os seguintes procedimentos: 

1. Criação dos Scripts ManhaSemaforos e NoiteSemaforos que ativam (SetActive) os 

objetos inseridos em uma lista (Foco), podendo assumir o estado Liga ou Desliga; 

2. Acrescentar o Script ao grupo de objetos dos semáforos; 

3. Inserir os objetos a serem ativados na lista de cada horário; 

4. Acrescentar o Script às funções das caixas de checagem Manhã e Noite, realizando 

as respectivas combinações Liga e Desliga. 
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Figura 66 - Inserção de objetos na lista de ativação (esq.) e código do Script (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

6.5.1.3 Semáforos, cones e placas 

Para a seleção dos elementos de sinalização semáforos e cones, as caixas de seleção 

permitiam a dupla seleção, podendo exibir as duas ao mesmo tempo. A cada caixa foram 

atribuídos os grupos de objetos a serem ativados e desativados. 

No caso das placas, a caixa de checagem In loco também incluiu a marcação viária 

existente no modelo real da Scene Pista Simples através do uso dos Scripts ManhaSemaforos e 

NoiteSemaforos. 

Figura 67 - Inserção de marcas viárias na lista de ativação (esq.) e associação na caixa de checagem das placas 

In loco (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 
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6.5.2 Lista de infrações 

Para diagramação da lista de infrações, a ser exibida ao final de cada etapa do teste, 

foram utilizados gameobjects do tipo UI (panel, canvas, buttom, text, image, toggle, etc.). 

Para destacar as infrações cometidas pelo participante, foi criado um marcador 

(background) na cor vermelha cuja situação inicial na Scene é desativado. O gatilho de ativação 

desse marcador variou de acordo com a infração. 

 

6.5.2.1 Infrações de colisão 

Para detecção e exibição das infrações de colisão contra os veículos inteligentes 

(Carros AI) espalhados pelo cenário, foram adotados os seguintes procedimentos: 

1. Criação do Script Playercolisão que ativa (SetActive) o marcador de infração 

(background), inicialmente desabilitado, caso o carro de condução (player) colida 

ou sofra colisão contra o Box Collider (col) ativo nos carros AI’s, cuja tag 

corresponda ao nome “JAI”. 

2. Duplicação do gameobject de colisão do player, realizando: 

a. Ajuste de posição (position) e tamanho (Scale) de forma a envolver apenas 

a parte frontal do carro; 

b. Ativação da opção Is Trigger no Box Collider, a qual permite desencadear 

uma determinada ação em caso de colisão; 

c. Desativação da renderização da mesh para evitar a exibição do objeto no 

cenário; 

d. Acrescentar o Script Playercolisão e indicar o respectivo marcador de 

infração (background) a ser ativado. 

3. Criar a tag “JAI”; 

4. Alterar a tag de todos os objetos de colisão dos carros AI’s para “JAI”. 
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Figura 68 - Configurações do gameobject de colisão e Script de ativação do marcador de infração. 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

Na detecção e exibição das infrações de colisão contra os cones dispostos pelo 

cenário foram adotados os seguintes procedimentos: 

1. Criação do Script PlayerCone que ativa (SetActive) o marcador de infração 

(background), inicialmente desabilitado, caso o carro de condução (player) colida 

ou sofra colisão contra o Box Collider (col) ativo nos objetos cones 

(GSDTrafficCone_Rigid), cuja tag corresponda ao nome “Cone”. 

2. No gameobject de colisão do player, realizar: 

a. Ativação da opção Is Trigger no Box Collider, a qual permite desencadear 

uma determinada ação em caso de colisão; 

b. Acrescentar o Script PlayerCone e indicar o respectivo marcador de infração 

(background) a ser ativado. 

3. Criar a tag “Cone”; 

4. Alterar a tag de todos os objetos cones para “Cone”. 
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Figura 69 - Aplicação da tag Cone aos objetos cones e Script de ativação do marcador de infração. 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

6.5.2.2 Avanço de sinal vermelho 

Para a detecção e exibição do avanço de sinal vermelho na Scene Pista de controle, 

foram adotados os seguintes procedimentos: 

5. Criação do Script LightEnableDesabled que ativa (SetActive) o objeto de 

checagem (checkpoint) quando uma determinada luz está habilitada (Enable); 

6. Criação do Script Troca que ativa (SetActive) o marcador de infração 

(background), inicialmente desabilitado, caso o gameobject de checagem sofra 

colisão do Box Collider (col) ativo no respectivo carro de condução (player); 

7. Inserção de gameobject de checagem (checkpoint) do tipo Cube, realizando: 

d. Ajuste de posição (position) e tamanho (Scale); 

e. Ativação da opção Is Trigger no Box collider, a qual permite desencadear 

uma determinada ação em caso de colisão; 
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f. Desativação da renderização da mesh para evitar a exibição do Cube no 

cenário; 

g. Acrescentar o Script Troca e indicar o respectivo marcador de infração 

(background) a ser ativado. 

Figura 70 - Inserção da luz que ativa o objeto de colisão do script de detecção do avanço do sinal vermelho. 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 

 

6.5.2.3 Trafegar por locais proibidos 

Já para detecção e exibição das infrações de trafegar fora da pista, pela contramão 

ou as relativas ao tráfego pela faixa reversível, foi utilizado o Script Troca e inserido um 

gameobject de checagem (checkpoint), realizando os mesmos procedimentos descritos para 

detecção e exibição do avanço de sinal vermelho. 

A localização dos objetos de checagem variou conforme a infração: 

 Trafegar pela FR quando fechada – início da FR; 

 Trafegar pela FR além do limite permitido (perder a saída da faixa reversível) – 

final da FR; 

 Trafegar pela preferencial reservada para saída da FR quando a faixa estiver 

aberta – proximidades da zona de saída da FR. 
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Figura 71 - Configurações do gameobject de checagem e Script de ativação do marcador de infração. 

  

Fonte: Captura de tela do Unity 3D. 
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7 RESULTADOS 

 

Dos 26 participantes, 14 fizeram a sequência SC, semáforo na Pista Simples e cone 

na Pista dupla, e 12 a sequência CS, cone na Pista simples e semáforo na Pista dupla. Dessa 

forma, todos experimentaram as sinalizações por semáforos e por cones, no entanto, a pista 

simples foi testada mais com semáforos (14) do que com cones (12) e a pista dupla mais com 

cones (14) do que com semáforos (12). 

Na pista de controle, a infração que teve maior ocorrência foi a colisão contra cones 

(14), seguida do tráfego pela contramão (9), colisão contra veículo (6), avanço do sinal 

vermelho (4) e trafegar fora da pista (1) como pode ser visto no gráfico 3. 

Gráfico 3 - Infrações cometidas pelos participantes na Pista de controle. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A maior ocorrência de colisões contra cones no percurso de volta se deve à 

dificuldade de condução entre os cones que delimitam o desvio simulado, conforme pode ser 

visto no mapa de localização das infrações (figura 72).  

Já a maior ocorrência de contramão, também no percurso de volta, pode ter 

influência da baixa visibilidade no horário noturno simulado. 
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Figura 72 - Mapa de localização das infrações cometidas pelos participantes durante todos os testes. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nas pistas simples e dupla, considerando apenas a tarefa 1 (gráfico 4), as colisões 

e o tráfego pela contramão tiveram redução em relação às ocorridas na pista de controle. As 
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colisões contra veículos tiveram uma redução 6-1-3, colisões contra cones 13-3-4 e contramão 

9-5-1. No entanto, o desrespeito à sinalização semafórica teve elevação de 4 para 7 na pista 

simples, e redução de 7 para 2 na pista dupla. 

Gráfico 4 - Infrações cometidas pelos participantes durante a execução da tarefa 1. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As infrações de contramão foram momentâneas, ou seja, quem invadiu a faixa 

contrária percorreu uma distância curta, saindo logo após perceber. Revendo as gravações, 

verificamos que apenas uma ocorrência de contramão pode ser atribuída a trancada de outro 

veículo (Rec25). 

O mapa de infrações mostra que, mesmo após adaptação na pista de controle, todas 

as ocorrências de contramão na Pista simples se deram em trechos retos, sendo que 50% (3/6) 

foram em razão da entrada antecipada na faixa reversível quando sinalizada apenas por 

semáforos, sem cones. 

Das três ocorrências sobre a faixa reversível, duas foram cometidas pelo mesmo 

participante (Rec12) durante a execução da tarefa 2, uma delas, no percurso pela Pista simples, 

se deu na reta e pode ser atribuída à redução para visualização da placa indicativa da saída da 

FR. 
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Na execução da tarefa 1, a sinalização por cones não registrou nenhuma infração 

relativa ao tráfego pela faixa reversível apesar das 5 colisões nos cones que a delimitavam. Já 

na sinalização por semáforos, foram registradas 9 irregularidades, 8 na entrada e 1 na saída da 

FR. 

Na execução da tarefa 2 (gráfico 5), a sinalização por cones também não registrou 

nenhuma infração relativa ao tráfego pela faixa reversível apesar de 1 colisão nos cones que a 

delimitavam. Já na sinalização por semáforos, foram registradas 2 irregularidades ao trafegar 

pela preferencial de saída da FR. 

Gráfico 5 - Infrações cometidas pelos participantes durante a execução da tarefa 2. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7.1 Medidas de usabilidade 

No geral, a execução da tarefa 1 quando sinalizada por cones teve 100% de eficácia, 

já que 26/26 participantes não cometeram infrações relativas ao controle da FR, enquanto que 

quando sinalizada por semáforos a eficácia caiu para 69,23% (18/26). 

Na execução da tarefa 2, a sinalização por cones teve apenas 23,08% de eficácia 

com 6/26 passagens pela FR e a sinalização por semáforos teve 42,31% (11/26). 
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Gráfico 6 - Eficácia das tarefas T1 e T2 nas pistas Simples e Dupla. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Analisado o tempo gasto no percurso e a pontuação de penalidade atribuída 

conforme o CTB, os gráficos 7 e 8 mostram que a sinalização por cones foi mais eficiente. 

Gráfico 7 - Eficiência da tarefa 1 em pistas com FR: mediana do tempo gasto e média da pontuação do CTB. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As maiores diferenças estão no tráfego pela pista simples, na qual os participantes 

que testaram a sinalização por semáforos perderam 14 segundos e foram penalizados com 2,7 

pontos a mais do que os participantes que testaram a sinalização por cones. 

Também foi analisada a satisfação dos usuários que completaram as tarefas 1 e 2 

quanto aos elementos de sinalização: cone, semáforo e placas. As placas em questão são a “h” 
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(reversível a 100m, como placa de entrada) e a “g” (saída a 100m) propostas no controle da FR 

por semáforo, cuja lembrança foi verificada no questionário pós-teste. 

Gráfico 8 - Eficiência da tarefa 2 em pistas com FR: mediana do tempo gasto e média da pontuação do CTB. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na tarefa 1, os dados apresentados no gráfico 9 revelam uma satisfação maior com 

relação ao semáforo como elemento de sinalização de entrada e, placas e cones como elementos 

de saída. Considerando apenas os dados dos participantes que completaram a tarefa 2, o 

semáforo e a placa têm uma maior satisfação como sinalização de entrada e a placa como 

elemento de saída. 

Gráfico 9 - Satisfação dos motoristas que completaram as tarefas 1 e 2. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nenhum dos participantes que cometeram a infração de entrar na FR fechada 
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conseguiram concluir a tarefa com êxito. Ou seja, a melhor forma de sinalizar a entrada da 

reversível opinada por eles não coincide com a sinalização que testaram. 

Em resumo, os resultados revelaram que apesar de uma eficácia menor na execução 

da tarefa 1, a sinalização por semáforos promove uma maior satisfação como elemento de 

sinalização de entrada do que os cones. 

 

7.2 Estágios do Modelo C-HIP 

A divergente eficácia da sinalização por semáforos, menor na tarefa 1 e maior na 

tarefa 2, requereu uma investigação mais aprofundada, a fim de identificar qual estágio de 

processamento da informação poderia estar influenciando tal resultado. 

Primeiramente, as gravações e as placas assinaladas no questionário pós-teste dos 

8 participantes que entraram na FR fechada, revelaram que a redução/não redução da velocidade 

confirmam a lembrança/não lembrança da placa educativa “aberta, fechada”, exceto o 

participante Rec19 quando percorrendo a ida na Pista dupla. Ele não reduziu, mas lembrou e 

relatou após exibida a infração: “vi x aberto”. 

Dessa forma, podemos dizer que a placa que antecede o semáforo chamou a atenção 

de apenas 2 participantes e foi lembrada por 3.  

Quanto ao semáforo, apenas 2 participantes (Rec19 e Rec23) não reduziram a 

velocidade dentro da distância de visibilidade, mas todos se lembraram dos sinais. 

As respostas às perguntas do questionário pós-teste mostraram que apenas um 

participante tinha familiaridade com as faixas reversíveis e, consequentemente, com os sinais 

semafóricos específicos e as placas que os antecedem. 

Contudo, os participantes estavam motivados, eles tinham a percepção do risco, 

pois nenhum cometeu a infração de avanço do sinal vermelho na pista de controle, nem qualquer 

outra infração na pista em que entrou na faixa reversível fechada. 

Analisando o gráfico 10, podemos dizer que a placa despertou menos atenção e foi 

menos lembrada do que os sinais semafóricos. Contudo, a falta de familiaridade se apresenta 

como a causa principal do comportamento dos motoristas que entraram na FR fechada. 
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Gráfico 10 - Modelo C-HIP dos participantes que entraram na FR fechada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Já entre os 11 participantes que utilizaram a FR quando controlada por semáforos, 

não é possível confirmar a relação entre redução/não redução da velocidade e lembrança/não 

lembrança da placa educativa “aberta, fechada”. Foram 4 correlações contra 5 não correlações, 

sendo que 2 participantes (Rec6 e Rec31) não lembraram de nenhuma placa relativa a FR. Vale 

lembrar que esses participantes ainda fizeram 3 percursos antes de responder ao questionário.  

Também observamos que os participantes que não reduziram lembraram da placa, 

exceto o participante Rec23. Dessa forma, podemos dizer que a placa que antecede o semáforo 

chamou a atenção de apenas 4 participantes - os que reduziram - e foi lembrada por 5.  

Quanto ao semáforo, 5 participantes reduziram a velocidade dentro da distância de 

visibilidade e todos se lembraram dos sinais. 

Como 3 participantes (Rec9, Rec23 e Rec31) já tinham entrado na FR fechada antes 

de usarem quando solicitados (tarefa 2), podemos dizer que eles adquiriram familiaridade após 

terem tomado conhecimento da infração em percurso anterior. Outro participante demonstrou 

familiaridade através das respostas às perguntas do questionário pós-teste. 

Quanto à motivação, 2 participantes não usaram a FR buscando cumprir o objetivo 

da tarefa. O participante Rec25 entrou por acaso: “alguém me trancou” e o Rec17 usou para 

ultrapassagem. 
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O gráfico 11, confirma que a placa é menos lembrada do que os sinais semafóricos 

e que a familiaridade ainda é baixa. Contudo, comparando com os resultados apresentados no 

gráfico 10, notamos uma variação significativa da familiaridade, passando de 12,5% (1/8) para 

36,6% (4/11). 

Gráfico 11 - Modelo C-HIP dos participantes que usaram a FR. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7.3 Compreensão da MFR 

Para verificar a compreensão dos participantes quanto ao significado da MFR, foi 

utilizada a metodologia constante na ISO 9186-2001, aplicando a pontuação conforme a 

categoria de acerto no questionário pós-teste. 

Entre os 26 participantes, o nível de aceitação obtido foi de 54,5% (85/156 pontos), 

abaixo dos 66% recomendados pela norma. 

Ainda investigando a divergente eficácia da sinalização por semáforos, menor na 

tarefa 1 e maior na tarefa 2, o grupo de participantes que cometeu a infração de entrar na faixa 

reversível quando fechada, obteve um nível de aceitação de 58,3% enquanto que o grupo que 

usou a faixa reversível quando solicitado obteve 57,6%. 

Os baixos níveis de aceitação mostram que os participantes não compreenderam a 

sinalização horizontal específica das faixas reversíveis e que se guiaram pelos demais 

elementos: placas, semáforos e cones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Motivação

Familiaridade

Memória

Atenção

Modelo C-HIP Usar FR

Placa Semáforo



134 

 

7.4 Placa educativa junto ao grupo focal  

A placa educativa "reversível", posicionada junto ao grupo focal da pista simples, 

foi analisada quanto a sua influência nas respostas do questionário pós-teste sobre o significado 

da faixa reversível. 

Dos 26 participantes, 65,4% (17/26) acertaram a alternativa correta, dentre três. Já 

os participantes que testaram a pista simples com a placa "reversível" junto ao grupo focal 

tiveram 71,43% (10/14) de acerto, enquanto que o outro grupo obteve apenas 58,33% (7/12). 

A diferença percentual comprova que houve uma aprendizagem, após ter sido 

experimentada uma sinalização cuja faixa reversível era indicada por uma placa acima da pista. 

Essa aprendizagem também contribuiu para o uso da reversível na pista dupla. Dos 

4 participantes que usaram a FR quando solicitados, 3 já tinham trafegado pela FR da pista 

simples sinalizada com a placa “reversível”. 

 

7.5 Infratores virtuais 

Entre os 26 participantes, 7,7% (2/26) cometeram infrações graves e/ou gravíssimas 

em todas as pistas, enquanto que 19,2% (5/26) não cometeram em nenhuma. Na pista de 

controle foram 13 infratores, na pista simples 17 e na pista dupla 9. 

Considerando as infrações na pista de controle e em pelo menos uma das pistas com 

faixa reversível, tivemos 34,6% (9/26) dos participantes cometendo infrações graves e/ou 

gravíssimas. Em teoria, esses participantes teriam uma predisposição a cometerem infrações e 

foram denominados de infratores virtuais, cujo perfil é apresentado no gráfico 12. 

Dentre os participantes que foram ineficazes na tarefa 1 e eficazes na tarefa 2 os 

infratores virtuais apresentaram uma proporção próxima à encontrada na amostra (34,6%). 

Dentre os participantes que entraram na FR fechada, 37,5% (3/8) eram infratores virtuais, e 

dentre os que usaram a FR eram 35,7% (5/14). 

Destacamos que os infratores que entraram na FR fechada não cometeram a 

infração gravíssima de avançar o sinal vermelho na Pista de controle. Ou seja, quem entrou na 

FR fechada, compreendia o significado de um sinal vermelho. 
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Gráfico 12 - Perfil dos participantes com infrações na pista de controle e em uma das pistas com FR. 

   

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Já entre os participantes que não respeitaram a faixa preferencial reservada à saída 

da reversível da Pista dupla, 100% (2/2) tinham avançado o sinal vermelho na Pista de controle. 

No entanto, foi verificado que esses participantes (Rec5 e Rec8) tinham respeitado 

o semáforo na execução da tarefa 1, tanto na ida quanto na volta, vindo a cometer a infração 

apenas na execução da tarefa 2 (figura 73). Ou seja, provavelmente entenderam que esse trecho 

reservado à saída da reversível era a própria faixa reversível, já que o objetivo da tarefa 2 era 

trafegar pela faixa reversível. 

Figura 73 - Respeito ao semáforo na execução da tarefa 1 (esq.) e desrespeito na execução da tarefa 2 (dir.). 

  

Fonte: Captura de tela do SimSin. 

Desse modo, verificamos que o desconhecimento do que são faixas reversíveis teve 

maior influência sobre a ocorrência de infrações do que o fato dos participantes pertencerem ao 

grupo de infratores virtuais. 
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7.6 Variáveis pessoais 

Os dados coletados não mostraram variação significativa das variáveis gênero, 

idade e tempo de habilitação no desempenho das tarefas 1 e 2, quando considerada a 

distribuição percentual da amostra e o seu tamanho. 

Foram comparados os percentuais das variáveis encontradas na amostra (26 

participantes) com os percentuais encontrados nos grupos formados pelas unidades amostrais 

que foram ineficazes na tarefa 1 (entraram com a FR fechada) e as que foram eficazes na tarefa 

2 (usaram a FR). O gráfico 13 exibe, já em valores absolutos, a variação desses grupos em 

relação à amostra. 

Gráfico 13 - Variação dos grupos de unidades amostrais em relação à amostra 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Analisando as variações relativas à tarefa 1, percebemos um decréscimo 

proporcional na idade entre 31 e 40 anos. Ou seja, os participantes dessa faixa etária foram os 

que menos cometeram a infração de entrar na faixa reversível quando sinalizada fechada. 

No desempenho da tarefa 2, as variações mostram que os participantes do gênero 

feminino, até 30 anos de idade e com menos de 5 anos de habilitação tiveram um desempenho 

melhor.   

Quanto à profissão, na execução da tarefa 2, os motoristas profissionais tiveram 

uma participação 14,3% (2 participantes) menor do que seu percentual na amostra. Ou seja, os 
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motoristas profissionais tiveram um desempenho pior do que os não profissionais. Já na tarefa 

1, o desempenho foi igual. 

Também foi observada uma associação linear positiva entre o tempo de percurso e 

a idade, ou seja, quanto maior a idade, maior o tempo gasto (gráfico 14). O coeficiente de 

correlação linear comprova uma associação moderada na pista simples (r=0,65) e fraca na pista 

dupla (r=0,29). 

Gráfico 14 - Associação linear positiva entre o tempo de percurso e a idade dos participantes. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

7.7 Fidelidade do simulador 

A fidelidade visual externa ao veículo, foi verificada através dos elementos de 

sinalização lembrados pelos participantes e das distâncias de legibilidade aferidas pelo 

pesquisador. 

As linhas duplas seccionadas (MFR) foram lembradas por 88,46% (23/26) dos 

participantes, a placa “reversível a 100m: aberta/fechada” foi lembrada por 69,23% (18/26) e 

os símbolos “x” vermelho e seta verde para baixo foram lembrados por 100% (26/26) dos 

participantes. 

00:01:26

00:01:44

00:02:01

00:02:18

00:02:36

00:02:53

00:03:10

00:03:27

00:03:45

00:04:02

00:04:19

10 20 30 40 50 60 70

T
E

M
P

O

IDADE

Percursos na Tarefa 1

Pista Simples Pista Dupla



138 

 

As distâncias de legibilidade variaram de acordo com o elemento de sinalização, 

sendo aferidos os tempos à velocidade de 60km/h e, consequentemente, as distâncias para as 

placas e símbolos listados na tabela 18. 

Quanto à simulação da visão interna do veículo, alguns participantes reclamaram 

da ausência dos retrovisores. No entanto, a falta de retrovisores manteve os motoristas atentos 

e permitiu a ocorrência de algumas surpresas casuais do trânsito, como trancadas e colisões 

laterais, as quais foram devidamente desconsideradas quando atribuídas ao participante na lista 

de infrações. Assim, a falta dos retrovisores, diminuiu a fidelidade visual interna, mas aumentou 

a fidelidade comportamental do trânsito. 

Tabela 18 - Distâncias de legibilidade aferidas no simulador. 

Elemento 
Tempo de 

legibilidade (s) 
Distância de 

legibilidade (m) 

Placa de regulamentação R-24b (Passagem 
obrigatória pela direita). 

6,0 100 

Placa de regulamentação R-7 (Proibido ultrapassar). 3,9 65 

Placa indicativa “Reversível a 200m” com layout das 
faixas. 

3,0 50 

Placa indicativa “Reversível a 100m” com legenda 
“aberta/fechada”. 

2,7 45 

Sinal luminoso “x” dos semáforos. 4,5 75 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A fidelidade física foi avaliada pelo relato de dificuldades de controle do veículo, 

redução das infrações atribuídas ao controle do veículo e a compatibilidade entre a velocidade 

simulada e a real. 

Foi apurado nas gravações que apenas no ambiente de controle, utilizado para 

adaptação, ocorreram relatos de dificuldade no controle do veículo. 

As infrações de contramão e as colisões sofreram uma redução progressiva ao longo 

dos testes, mostrando que os participantes se adaptaram gradativamente ao simulador e ao 

controle do veículo, mesmo com o aumento de dificuldade de condução e visibilidade, gerados 

na pista dupla em razão das curvas horizontais e verticais do traçado. 

A compatibilidade entre a velocidade simulada e a real, foi verificada no ambiente 

virtual Pista simples, escolhido por ser menos sinuoso. Foi cronometrado o tempo total de 

percurso à velocidade máxima de 60km/h, cujos resultados estão apresentados na tabela 19 e 

mostram que a velocidade simulada corresponde, em média, a 99,1% da velocidade real. 
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Tabela 19 - Velocidades aferidas no simulador através de cronometragem. 

Destino 
Distância 

(km) 

Tempo 

(h) 

Velocidade 

(km/h) 

Centro 1,02 0,0172 59,30 

Bairro 0,99 0,0166 59,63 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Quanto à fidelidade comportamental, situações típicas do trânsito foram avaliadas 

através das reações e verbalizações dos participantes registradas nas gravações. Como exemplo, 

relatamos alguns casos a seguir. 

No ambiente virtual de controle, próximo ao semáforo, 2 participantes se 

assustaram ao colidir na traseira do veículo autônomo que parou no sinal vermelho e um 

verbalizou “Cara muito lento, na verdade não vi o sinal” (Rec25) e o outro “imaginei que estava 

dentro do carro” (Rec18). Já um participante que conseguiu frear e evitar a colisão traseira 

expressou, instantaneamente, palavra de baixo calão denotando seu susto (Rec27). 

Em 3 situações de colisão contra cones, no início da faixa reversível, a presença dos 

veículos autônomos, como no mundo real, interferiu no comportamento dos participantes. 

No primeiro caso (Rec12), após um veículo autônomo colidir na lateral, o 

participante não manteve a distância de segurança para ele e, quando o motorista percebeu o 

início da barreira de segurança, fez uma manobra brusca para entrar na FR, vindo a colidir 

contra cones e a invadir a contramão. 

No segundo caso (Rec15), o motorista realizava ultrapassagem e não visualizou 

antecipadamente o estreitamento de pista, não reduziu e veio a colidir nos cones, no veículo e 

sair da pista, retornando em seguida. 

No terceiro caso (Rec20), o motorista não manteve distância de segurança para o 

veículo à sua frente que, quando reduziu para fazer a curva, o obrigou a uma correção de direção 

vindo a colidir contra os cones. 

Em resumo, o simulador SimSin apresentou a fidelidade visual necessária à 

visualização dos elementos de sinalização, a fidelidade física necessária ao controle do veículo, 

e a fidelidade comportamental necessária à interação com outros veículos, sendo assim, 

suficiente para o teste de sinalização realizado.  
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8 DISCUSSÃO ACERCA DOS RESULTADOS 

O baixo nível de compreensão da marcação MFR reforça a falta de familiaridade 

dos participantes sobre as faixas reversíveis e expõe o problema decorrente da ausência do tema 

no conteúdo didático-pedagógico das aulas ministradas nas autoescolas (BRASIL, 2015a). 

O fato dos participantes que não completaram a tarefa 1 (os que entraram na faixa 

reversível fechada) terem obedecido ao semáforo tradicional da pista de controle, também 

reforça que a falta de familiaridade identificada no modelo C-HIP colaborou para a 

incompreensibilidade do símbolo “x” da sinalização semafórica. Esta conclusão não corrobora 

com a aceitação “quase universal” desse símbolo verificada por Somers, Green e Pyta (2008). 

Neste caso, o uso de um terceiro sinal antecedendo a proibição, como o 

uniformizado pela EasyWay (DE BIASI, 2012) para a Europa e os regulamentados pela 

Espanha (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2003), poderia ter elevado a eficácia na tarefa 1. 

Esse terceiro sinal poderia ser a seta inclinada apontando para a faixa a qual o 

motorista deve se deslocar (esquerda ou direita), recomendado por Somers, Green e Pyta (2008) 

em preferência ao círculo amarelo. Estes autores avaliaram a seta apenas na cor branca, 

enquanto que o projeto EasyWay e a regulamentação espanhola preveem o uso nas cores 

amarela ou branca. Já na pesquisa de Fafieanie e Sambell (2008) a solução mais pontuada foi o 

sinal seta verde apontando para a direita. 

Na pista dupla, alguns participantes respeitaram a luz vermelha e pararam o veículo, 

mesmo em uma faixa sem sinal acima da pista. Neste caso, a ausência do sinal luminoso seta 

verde para baixo sobre a segunda faixa atrapalhou a compreensão. 

O sinal seta para baixo verde não teve um bom desempenho na execução da tarefa 

2 na pista dupla, na qual não foi aplicada a placa indicativa “reversível” junto ao grupo focal. 

Os resultados mostraram que essa placa elevou o entendimento do significado da faixa 

reversível e, portanto, reforçou a compreensão do sinal como controle da faixa reversível. 

A eficácia do cone na tarefa 1 não refletiu na compreensão do significado da faixa 

reversível, conforme resultado do questionário pós-teste. Então, os participantes simplesmente 

seguiram a canalização composta pelos cones, sem compreenderem que a faixa reversível 

estava fechada. 
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A maior eficiência dos cones, aferida pelo tempo de percurso, é explicada pela sua 

familiaridade, seu uso é comum no trânsito e esse conhecimento prévio minimiza a sobrecarga 

da memória operacional (SWELLER, 1994), demandando um tempo menor para a tomada de 

decisão. 

Apesar da maior eficiência dos cones, os resultados da satisfação dos usuários 

recomendam os semáforos como elementos de sinalização de entrada da faixa reversível. Os 

cones aparecem como segunda opção na sinalização de saída da faixa reversível, sendo a 

primeira opção as placas. 

Em resumo, observamos que para operações de bloqueio, os cones são mais 

familiares do que o sinal vermelho em forma de “x” e, por isso, apresentam uma eficácia maior. 

Já para operações de acesso, a familiaridade com o sinal verde em forma de seta garante uma 

eficácia maior. 

Essa observação corrobora com a avaliação citada por Shinar, Dewar, et al. (2003), 

a qual concluiu que os sinais mais frequentes, mais familiares, são mais susceptíveis de serem 

compreendidos.  

Dessa forma, sob o ponto de vista da segurança viária, as zonas definidas por 

Lathrop (1972) podem ser subdivididas em subzonas de transição e de segurança. 

As subzonas de segurança são trechos de tráfego proibido que separam duas 

subzonas de transição, como recomendado no projeto Easy Way (DE BIASI, 2012). 

As subzonas de transição podem ser classificadas como obrigatória ou opcional. 

Nas subzonas de transição opcional, a mudança de faixa não é obrigatória, e ela pode ser 

sinalizada através de semáforos. Já na transição obrigatória, a mudança de faixa é obrigatória, 

e ela deve ser sinalizada por uma barreira de cones ou outros dispositivos auxiliares. 

Essas subzonas, aqui definidas, e sua sinalização, conforme a familiaridade dos 

elementos, estão esquematizadas na figura 74. 

Lembramos que a fidelidade visual do simulador utilizado na pesquisa descarta 

problemas na exibição dos elementos de sinalização e garante que as informações sejam vistas 

e percebidas pelos participantes. 
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Figura 74 - Uso de cones e de semáforos conforme a obrigatoriedade de mudança de faixa. 

 

Fonte: Elaborada a partir de Lathrop (1972). 

O fato de o circuito de tráfego dos veículos autônomos não passar pela faixa 

reversível também descarta a influência social (DUARTE, REBELO e WOGALTER, 2010) 

desses veículos na execução das tarefas 1 e 2, pois os participantes não tinham como seguir os 

veículos autônomos nas faixas reversíveis. 

A influência de motoristas infratores na baixa eficácia da tarefa 1 também não foi 

confirmada, visto que no grupo infrator da tarefa 1 a participação de infratores virtuais é 

proporcional à encontrada na amostra. 

As variáveis pessoais também não demonstraram influência nos resultados do teste 

de usabilidade. Apesar de os motoristas profissionais apresentarem um desempenho um pouco 

pior do que os não profissionais na execução da tarefa 2, a baixa diferença, em valores absolutos 

(2 unidades amostrais), não permite generalizar esse resultado. 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo geral deste trabalho ainda requer muitas outras pesquisas a fim de ser 

esgotado, contudo, apresentamos as conclusões aqui alcançadas e as recomendações 

decorrentes. 

Uma das questões postas no início deste trabalho era que, talvez, o simulador não 

se mostrasse adequado aos testes, principalmente quanto à sua fidelidade comportamental. No 

entanto, os resultados mostraram que o simulador SimSin é válido o suficiente para a avaliação 

de usabilidade proposta e para futuras avaliações de elementos de sinalização do trânsito. 

A hipótese alternativa levantada também foi validada, ou seja, “a eficácia da 

sinalização de trânsito depende da familiaridade que o motorista tem com os elementos que a 

compõe (horizontais, verticais, semafóricos e auxiliares).” 

As variações de eficácia, tanto dos cones como dos semáforos, reforçaram a 

influência da familiaridade na compreensão da sinalização aplicada às faixas reversíveis. 

A eficácia da sinalização por cones quanto a não violar a entrada da faixa reversível 

quando fechada não se confirmou quando necessário entrar na FR aberta. Na primeira tarefa, 

os participantes respeitaram o bloqueio físico delimitado pelos cones, função familiar. Já na 

segunda tarefa, o termo faixa reversível não era familiar e eles não conseguiram identificá-la 

apenas pelas placas que antecediam o trecho revertido. Vale lembrar que a sinalização por cones 

não recebe nenhuma regulamentação específica para uso em faixas reversíveis. 

Ao contrário dos cones, os sinais luminosos regulamentados para o controle da faixa 

reversível, tiveram uma baixa eficácia em respeitar a entrada da reversível quando fechada e 

um bom desempenho quando necessário e possível entrar. Na primeira tarefa, era preciso 

compreender o significado do símbolo “x” vermelho, o qual não era familiar, enquanto que na 

segunda tarefa, o símbolo seta verde lhes pareceu familiar, já que é comum encontrá-lo mesmo 

que em outras direções: para direita ou para esquerda. 

Daí recomendarmos que para cada zona da faixa reversível deva ser adotado o sinal 

mais familiar ao motorista conforme a ação a ser sinalizada: permissão ou proibição. Se é 

permitido continuar na faixa atual, o semáforo é suficiente, se não, se é proibido, os cones ou 
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outros dispositivos auxiliares são necessários. Na adoção de um sistema automatizado, os 

balizadores escamoteáveis poderiam substituir os cones. 

Assim, sugerimos que as pistas simples e dupla, configuradas conforme as 

simuladas neste trabalho, sejam sinalizadas conforme ilustrado nas figuras 75 e 76. 

Figura 75 - Sugestão de sinalização da Pista simples. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Também concluímos que o baixo nível de aceitação da marcação MFR no teste de 

compreensibilidade revela que as aulas teóricas e práticas para obtenção da Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) não são suficientes para fixação do conhecimento deste elemento de 

sinalização e, consequentemente, não permite a familiaridade com o tema faixas reversíveis. 

Por estar presente ao longo de toda a faixa reversível, acreditamos que a 

compreensão da MFR seria suficiente para estabelecer conexão com o tema. Para comprovar 

esta relação, seria importante realizar novos testes com um grupo submetido a uma breve 

explicação sobre o significado da MFR, o que minimizaria a falta de familiaridade com o tema 

e, consequentemente, aumentaria a eficácia da sinalização. 
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Figura 76 - Sugestão de sinalização da Pista dupla. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Quanto à entrada com a faixa reversível fechada, recomendamos testes adotando 

um terceiro sinal luminoso, o qual advertiria para a necessidade de mudança de faixa 

antecipada, como os regulamentados nos EUA, “x” amarelo constante, e na Espanha, seta 

oblíqua branca ou amarela intermitente ou constante apontada para baixo. 

Também recomendamos que seja explicitada na Resolução CONTRAN Nº 543 

(BRASIL, 2015a), de 15 de julho de 2015, a necessidade de simulação de faixas reversíveis no 

conteúdo didático-pedagógico (item 1.5.2) das aulas ministradas no simulador de direção 

veicular. 

A fim de seguir a regulamentação existente, a sinalização horizontal da Av. Lúcio 

Costa precisa ser revista, substituindo-se a linha dupla contínua por uma segunda marcação 

MFR, delimitando lateralmente a faixa reversível por duas marcações MFR. Pelo menos um 

participante (Rec25) relatou que não usou a FR quando solicitado porque “dupla não pode 

ultrapassar”. 
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Outro problema revelado na revisão bibliográfica, foi a ausência de regulamentação 

de uma sinalização vertical específica para advertir, regulamentar e indicar a faixa reversível, 

incluindo a criação de um pictograma que identifique a sua presença, como o regulamentado 

na China. 

O baixo uso da faixa reversível da pista dupla merece uma nova investigação, a fim 

de comprovar se o medo de trafegar na pista oposta e, consequentemente, o risco iminente de 

colisão frontal, seria minimizado com a adoção da placa indicativa “reversível” ao lado do 

grupo focal. 

Outra recomendação, é testar nos ambientes simulados o uso de balizadores 

escamoteáveis como os descritos por Queiroz (2015) para verificar, principalmente, o 

comportamento dos motoristas no momento da operação automatizada de elevação dos 

balizadores e reversão do sentido de fluxo em uma determinada faixa. 

Por fim, também recomendamos que seja revisto o enquadramento das infrações 

relacionadas à faixa reversível, constantes no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito  

(BRASIL, 2010b) a fim de elevar as penalidades de graves para gravíssimas, conforme 

comentado no final do capítulo 3.  
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APÊNDICE A – Questionário pós-teste 
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ANEXO A – Código de enquadramento 572-00 
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ANEXO B – Código de enquadramento 606-81 

 

 


